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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?  

Utreda verksamheten vid ITN 
inom ämnet. 
 

Analysen svarar på om det finns 
förutsättningar för att ITN ska 
fortsätta vara verksam inom 
ämnet, samt ska resultera i en 
strategi med konkreta åtgärder. 

December 2021                     
 

Prefekt vid ITN 

Handledarkapaciteten 
inom inriktningen 
beräkningsmatematik.  

Se över handledarkapaciteten på 
kort och medellång sikt och 
föreslå åtgärder. 

December 2022  
 

Prefekt vid MAI 
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Tydliggöra utbildningens 
relevans ur ett 
arbetslivsperspektiv.  

Säkerställa att det framgår, både 
internt via ASPn och utåt via 
ämnets hemsida, på vilka sätt 
ämnet är relevant. (Se även 
förslag om kurs under ”Skapa en 
sammanhållen utbildning 
mellan ämnets alla 
inriktningar”.) 

December 2021 Forskarstudierektor vid MAI 

Tydliggöra hur hållbarhet är en 
integrerad del av utbildningen.   

Revidera ASPn för att klargöra 
vilka kopplingar till hållbarhet 
som finns i forskarutbildningen. 
 
Se över hur en större 
medvetenhet om ämnets 
relevans för hållbarhetsfrågorna 
kan nås. (Se även förslag om 
kurs under ”Skapa en 
sammanhållen utbildning 
mellan ämnets alla 
inriktningar”.) 

December 2021 Forskarstudierektor vid MAI 
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Integrera 
jämställdhetsperspektivet i 
utbildningen. 

Utreda på vilket sätt fakultetens 
kurs ”Genusmedveten 
handledning” kan utnyttjas för 
att stärka medvetenheten kring 
dessa frågor. 
 
Lyfta fram fler goda exempel och 
förebilder. (Se även förslag om 
kurs under ”Skapa en 
sammanhållen utbildning 
mellan ämnets alla 
inriktningar”.) 

December 2021  Forskarstudierektor vid MAI 

Skapa en sammanhållen 
utbildning mellan ämnets alla 
inriktningar 

Se över de gemensamma 
moment som finns idag och 
revidera eller utöka dessa vid 
behov.  

 
Utred om det är möjligt att 
skapa en gemensam kurs som 
belyser de fyra områdena utifrån 
ett matematiskt-, arbetslivs-
,hållbarhets- och 
jämställdhetsperspektiv.   

Juni 2022 Forskarstudierektor vid MAI 
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Process för alumniuppföljning. 
 

Skapa en process för alumni-
uppföljning.  
  

December 2021 Forskarstudierektor vid MAI 
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