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Handlingsplan för Visualisering och Medieteknik  

 
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.  

  
 

Abbreviation 
 
VMT: Visualisering och Medieteknik PhD program 
 
 
Note 
 
This document contains the action plan of the development areas identified during the evaluation process of the VMT program.  
 
The document also contains a number of more general development areas (enclosed in blue boxes) that we aim to implement with the 
objective of lifting the VMT development areas to the departmental level. Though the time frame of these further developments is not specified 
here, we mention them to motivate the general organization of the working groups and the responsible persons of the various actions. 
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Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

ASPn ska finnas på 
engelska 

Expected outcome: 

• VMT ASP in English 
 

2020-12-11 Forskarstudierektor vid ITN 

Det bör vidtas synliga 
åtgärder för att få ner 
utbildningstiden till 
max 4 år. 

Workshop with ITN FoU-rådet and 
workshop with supervisors with the 
different divisions at ITN to: 

 

• Identify effective policy to 
detect deviations of PhD time 
trajectory. 

• Work out routines and 
guidelines to support PhD 
students/supervisors to meet 
time constraints. 

 
Expected outcome: 

• Policy for time deviation 
detection. 

• Supporting guidelines and 
routines that enhance the 
structure of the PhD process. 

2021-06-30 Forskarstudierektor vid ITN 
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Jämställdhetsperspektiv  
 
Behöver utvecklas ett 
mer systematiskt arbete 
för att säkerställa att 
utbildningens 
utformning och 
genomförande främjar 
jämställdhet och att 
utbildningen inkluderar 
ett 
jämställdhetsperspektiv. 
Flera goda exempel och 
kvinnliga förebilder kan 
tas fram. 

Workshop that includes ITN lika villkor 
representative and HR. 
 
Expected outcome: 

• Gender perspective document 
related to VMT program. 

• Implementation of the 
document actions at the 
division MIT/ITN. 
 

 
We aim at having a similar document 
for the other PhD programs at ITN and 
implement them during 2021. 

 
 
 

2021-04-30 Forskarstudierektor vid ITN 
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Hållbarhetsperspektiv. 
 
Utbildningen ska 
tydliggöra hur 
hållbarhetsperspektivet 
integreras i 
utbildningen. 

Workshop to identify which 
sustainability aspects can be further 
designed and integrated into VMT. 

 
Expected outcome: 

• A guideline document 
presenting relevant 
sustainability aspects that 
should be reflected in PhD 
education. 

 
We aim at conducting a similar work 
for the other PhD programs at ITN 
during 2021. 

 
 
 

2021-06-30 Forskarstudierektor vid ITN 
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