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Fakultetsanalys av kvalitetsrapporter samt 
fastställande av handlingsplaner 
 
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 uppdaterad tidplan för 6-årscykeln 
(DNR LIU-2019-03394). 
 
För varje utbildning som kvalitetssäkras ska en kvalitetsrapport upprättas. Under 
2019 har sju Civilingenjörsprogram och tre forskarutbildningar utvärderats. 
Fakultetsledningen har vidare genomfört dialoger med programnämnderna och 
representanter från forskarutbildningsämnena rörande deras kvalitetsrapporter. 
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 denna sammanfattande Fakultetsanalys ska i första hand 
utvecklingsområden men även styrkor lyftas fram.   

 
Beslut 
Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att föra till protokollet att man informerats av dekanus om 
Fakultetsanalysen av kvalitetsrapporter 2019. 

- att ställa sig bakom handlingsplaner för de utbildningar som utvärderats 
under 2019 enligt bilaga 1, och uppdrar till dekanus att göra mindre tillägg 
enligt styrelsens synpunkter. 

 
Underlag i ärendet 
Bilaga 1: Handlingsplaner för berörda utbildningar 
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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, samt ledamöterna Helena Herbertsson, Magnus 
Borga, Jan Lundgren, Svante Gunnarsson, Nahid Shahmehri, Helene Fogelberg, 
Lena Strömbäck, Ludwig Modahl Edström, Ellen Forsberg och Magdalena Smeds. 
Vidare har närvarit personalföreträdare Karin Baardsen och Marco Kuhlmann, 
kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 
 
 

 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Handlingsplan för forskarutbildningen i Maskinteknik 
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? Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden genomförs? 

Revidera ASPn med avseende 
på hållbarhet 

Genomgång och förslag till revidering av ASPn för att tydliggöra 
kopplingen mellan forskarutbildningen och 
hållbarhetsaspekter. 

Juni 2020 Prefekt 

Utveckling av den tidigare 
forskarutbildningsinriktningen 
inom industriell produktion 

Genomgång och revidering av inriktningen industriell produkt-
ion i relation till övriga inriktningar och i samverkan med 
fakultet och institution. Ge förslag på hur industriell produktion 
kan bli en del av ASP:n, på kort (steg 1) och långsikt (steg 2). 

Steg 1 mars 2020 
Steg 2 december 
2020  

Prefekt 

Arbeta aktivt med 
jämställdhetsperspektivet 

• Anordna workshops och seminarier inom jämställdhet
• Arbeta med att bredda rekryteringsbasen bla. genom att

lyfta kvinliga förebilder.
• Utvecklaoch sprida information om kursen

”Genusmedveten handledning”

December 2020 
December 2020 

VT2021 

Prefekt 

Ordförande i FuN, 
utbildningsledare 

Säkerställa en mer 
sammanhållen forskar-
utbildning. 

Utveckla seminarieverksamheten för såväl handledar-
kollektivet som doktoranderna inom ASPn för att säkerställa en 
god miljö för alla doktorander och handledare. 

December 2020 Prefekt 

Utsee ASP ansvarig och 
uppdatera ASPn utifrån 
resultaten av punkterna ovan 

Utse ASP ansvarig.  
Uppdatera ASPn med aktiviteter baserad 
på ovanstående punkter, samt skapa en organisatorisk struktur 
för ASP:n i syfte att säkerställa kontinuitet och kvalitét.  

Januari 2020 

Februari 2021 

Prefekt 
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