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Fastställande av handlingsplaner för utbildningar 

som utvärderats 2018 vid tekniska fakulteten, samt 

information om Fakultetsanalys 
 

Bakgrund 

Linköpings universitet har fastställt en gemensam modell för kvalitetssäkring av 

Utbildning. Dekanen på respektive fakultet ansvarar för att samtliga utbildningar på 

grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå kvalitetssäkras i enlighet med den 

gemensamma modellen för kvalitetssäkring under perioden 2017-2022. 

Fakultetsstyrelsen har tidigare fastställt en tidplan för 6-årscykeln (Dnr LiU-2017-

03651). 

 

För varje utbildning som kvalitetssäkras ska en kvalitetsrapport upprättas. Under 

2018 har ett Högskoleingenjörsprogram, 8 kandidatprogram och två 

forskarutbildningar utvärderats. Fakultetsledningen har vidare genomfört dialoger 

med programnämnderna och representanter från forskarutbildningsämnena 

rörande rapporterna. Dialogerna har resulterat i en Bedömningsmatris för 

respektive utbildning som sedan legat till grund för handlingsplaner. 

 

Enligt modellen ska dekanen årligen återrapportera till rektor de kvalitetsrapporter 

samt fastställda handlingsplaner som upprättats under året. Till detta ska dekanen 

också inlämna en kortare sammanfattande analys över de till rektor inlämnade 

handlingarna. I den sammanfattande analysen ska i första hand 

utvecklingsområden men även styrkor lyftas fram.   

 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa handlingsplaner för de utbildningar som utvärderats under 
2018 enligt bilaga. 

- att föra till protokollet att man informerats om dekanus Fakultetsanalys av 
genomförda utbildningsutvärderingar 2018 (Dnr LiU-2018-03850). 

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Handlingsplaner för berörda utbildningar 
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Delges: 

Rektor 

Prorektor 

Utbildningsrådet 

Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 

Programnämnderna DM, EF, IL, KB, MD 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 

dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 

ordförande och föredragande, ledamöterna Nicolette Lakemond (föredragande), 

Helena Herbertsson, Magnus Borga, Jan Lundgren, Nahid Shahmehri, Svante 

Gunnarsson, Gunnar Holmberg, Lena Miranda, Elin Mattsson och Lina Grudd. 

Vidare har närvarit fackliga företrädare Janerik Lundquist och Karin Baardsen, 

studeranderepresentant Ellen Forsberg, kanslichef Annalena Kindgren samt 

styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forskarutbildning Hållbara system 
Bedömningsmatris 
Datum:  181122 

Fungerar 
bra 

Behöver 
delvis 
utvecklas 

Behöver 
mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

Handledar- och 
lärarkompetens X 

Kritisk massa bland handledare som är aktiva i forskning på nationell såväl som 
internationell nivå. Nästan jämn könsfördelning bland handledare. 

Forskarutbildningsmiljö 
X 

De två inriktningarna på ASP jobbar relativt oberoende och samordningen av 
aktiviteterna mellan inriktningar kan förbättras. Andelen obligatoriska kurser 
kan ses över. 

Uppfyllelse av 
examensmål X 

Måluppfyllelsen följs upp tydligt i ISP. Eventuellt kan medvetenheten om 
examinationsmålen ökas något. 

Jämställdhet 
X 

Den kvantitativa könsfördelningen är god. Jämställdhetsperspektivet kan dock 
integreras ytterligare i forskarutbildningen. 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling X 

ISP är i många fall viktig för uppföljning, åtgärder och återkoppling. Rutinerna 
kring ISP kan utvecklas vidare för att säkerställa att alla ISP uppdateras 
regelbundet och att progressionen tydliggörs.  

Doktorandperspektiv 
X 

Doktorander medverkar i olika forum och kan påverka forskarutbildningen. 

Arbetsliv och 
samverkan X 

Industrisamverkan i forskningsprojekt. Långsiktig fokus på samverkan. 
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Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 

Nyckeltalen inkluderade genomströmning, examina per år, antagning av doktorander per år och inkluderade en analys av jämförelse mellan män och 
kvinnor. Mätetalen som togs fram inför dialogen med hållbara system stöder beskrivningen av ämnet, och pekar på att ämnet jobbar aktivt med 
genomströmning och att antalet kvinnliga och manliga doktorander har varit ganska jämnt under de senaste tio åren. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Förslag: 

Forksarutbildningen Hållbara system är ett välavgränsat forskarutbildningsämne som präglas av nationella och internationella samarbeten inom 
akademin och företag. Det finns ett systematiskt arbete med att bibehålla och utveckla kvalitet. Kvalitetsrapporten lyfter frågan om sammanslagningen 
av de tidigare ämnena Energisystem och, Miljömanagement och Miljöteknik.  

Vid nuläget finns det 27 aktiva doktorander antagna vid forskarutbildningsämnet hållbara system och goda möjligheter för doktorandinflytande. Inför 
dialogen med forskarutbildningsämnet begärdes samtliga individuella studieplanerna för ett antal slumpmässigt valda doktorander. De insamlade 
ISPerna tillsammans med den årliga fakultetsuppfölningen av ISPer visar att arbetet med ISPer fungerar väl och under de senaste åren har 
institutionen fokuserat på arbetet med upprättande och uppföljning av ISPerna. Det finns möjligheter för förbättring i processen med ISP, som tex att 
förtydliga syftet med ISPn som ett planeringsverktyg.  

Bedömningsområden som handledar- och lärarkompetens, jämställdhetsintegrering, uppfyllelse av examensmållen, samt arbetsliv och samverkan 
bedöms fungera bra. Forskarutbildningsämnet kommer att arbeta vidare med forskarutbildningsmiljö, jämställdhetsperspektiv och 
bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling. 

Sammanfattningsvis bedöms forskarutbildningen i Hållbara system hålla hög kvalitet. 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

Underskrift dekan 
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