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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018-12-06
DNR LIU-2018-03886

UTGÅVA
1(3)

Handlingsplan för forskarutbildningen i Hållbara system

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska
genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört.

Vad ska
åtgärdas/utvecklas?

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart? Vem ansvarar för att
åtgärden/utvecklingen
genomförs?

Fastställ samordnare för ASP Dialog med handledarkollektiv,
fakultet och prefektur

Januari 2019 Avdelningschefer

Formativ utvärdering av sex
år med gemensam ASP

Utvärdera vad som varit bra
och vad som kan göras bättre
med en gemensam ASP.  Görs
via:

 Workshop med
handledarkollektiv

 Workshop med
doktorander

 Workshop för
doktorander och
handledare

September 2021 Avdelningschefer
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Intern utvärdering, samt
revision av ASP, specifika
skrivningar, kurskrav,
industridoktorander,  etc.

Workshop med
handledarkollektiv, synpunkter
från doktorandgrupp

Juni 2019 ASP-samordnare

Handledarmöten om
handledning och
forskarutbildning,

Workshop med
handledarkollektiv med stående
punkter:
Handledning, hur kan
processen utvecklas
Forskarutbildningens beroende
av extern finansiering
Rimlig nivå på kommande
avhandlingar
Doktorandkurser, t.ex. Lära sig
söka finansiering

Kontinuerligt arbete, ca 1
ggr/år

Avdelningschefer

Självreflektion Lärandemål Ta fram en rutin för
självreflektion 6 månader innan
disputation utifrån examensmål
i HF

Juni 2019 ASP-samordnare
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Lika villkor Fortsätta att främja arbetet
med lika villkor, utifrån det
interna arbetet vid de vid
Hållbara System verksamma
avdelningar, såväl som utifrån
direktiv och riktlinjer från
rektorskansli och regering.

Kontinuerligt arbete Avdelningschefer

Lika villkor Eftersträva fortsatt jämlik
representation i betygsnämnder
för de avhandlingar som ska
läggas fram inom HS, i
referensgrupper, lärare i
doktorandkurser,
projektbemanning etc. Rimlig
förväntan på könsfördelning
40/60 bland handledare.

Kontinuerligt arbete Avdelningschefer

Fysisk arbetsmiljö Samla alla doktorander inom
FUÄ-MMMT i samma miljö.

Augusti 2019 Prefektur & avdelningschef

Ta fram vägledning för
initialt
planeringsseminarium, 90 %
seminarium för lic, alt. 60 %-
seminarium, samt 90 %-
seminarium inför disputation

Workshop med
handledarkollektiv

Juni 2019 ASP-samordnare
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