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Handlingsplan för högskoleingenjörsprogrammet i elektronik 

 
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?  

Se över den första 
matematikkursen 

Diskussion mellan 
programnämnder och MAI om 
lärandemål, prestationer och 
arbetsformer 

December 2019 Programnämndsordföranden via LGU 

Fler studenter bör klara 
digitaltekniken på kortare tid 

Diskussion om möjliga vägar Juni 2018 Programnämndsordföranden via PPG 

Förstärka O i CDIO Integrera i någon eller några kurser Juni 2018 Programnämndsordföranden via PPG 

Utvärdera den nivåindelade 
programmeringsundervisningen 

 Mars 2018 Programnämndsordföranden via PPG 
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Följa upp resultaten av och vid 
behov vidareutveckla den nya 
kursen 
Ingenjörsprofessionalism 

 September 2018, 
november 2019 

Programnämndsordföranden via PPG 

Större förtrogenhet med 
vetenskaplig text och 
förhållningssätt  

Använda som kursmaterial i 
ytterligare någon eller några kurser 

2019 Programnämndsordföranden via PPG 

Förstärka aspekter av 
samhälleliga, ekonomiska och 
affärsmässiga villkor 

Integrera i någon eller några kurser 2019 Programnämndsordföranden via PPG 

Vidareutveckla fakultetens 
nyckeltal och rutiner för att ta 
fram dessa 

Dialog med LiTH-styrelsen och LiUs 
planerings- och uppföljningsenhet 

Mars 2018 Programnämndsordföranden via LGU 

Förbättrad kvalitet på IUAE-
matriser 

Uppdatering av instruktionen och 
information om hur matriserna 
används 

 Programnämndsordföranden via LGU 

Skapa större medvetenhet om 
den yrkeslivserfarenhet som 
finns i lärarkåren 

Synliggöra i kurser Löpande arbete Programnämndsordföranden via LGU 

Systemstöd för 
alumniuppföljningar 

Diskussion med övriga fakulteter  Programnämndsordföranden via LGU 
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Utveckla 
reflektionsdokumenten och 
hanteringen av dessa. 

Instruktionerna ska uppdateras och 
processerna för hur innehållet tas 
tillvara och blir en viktig del i 
kvalitetsarbetet ska förbättras.   

Mars 2018 
(instruktioner), juni 
2019 (hantering) 

Programnämndsordföranden via LGU 
och CDIO-koordinatorn 

Diskutera de krav breddad 
rekrytering och breddat 
deltagande ställer på oss och 
hur vi kan hantera det för att få 
bättre balans på programmen 

Tillsammans med övriga 
programnämnder 

Löpande arbete Programnämndsordföranden via LGU 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation 
av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  


