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Handlingsplan för högskoleingenjörsprogrammet Kemisk analysteknik 

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?  

Måluppfyllelse: 

Genomgång och 

komplettering av 

programmatrisen då 

IUAE-matriser saknas 

för två obligatoriska 

kurser 

Examinator för kurserna kontaktas och 

informationen inhämtas 

September 2018 Utbildningsledaren 

Studentperspektiv: 

Reflektionsdokumenten 

behöver utvecklas och 

processerna för 

hanteringen måste ses 

över 

Instruktionerna för skrivandet av 

reflektionsdokumenten ska uppdateras. 

Processerna för hur innehållet tas tillvara och 

blir en viktig del i kvalitetsarbetet ska 

förbättras.  

Mars 2018 

(instruktioner) 

 

Juni 2019 

(processen för 

hantering)                                                                           

Programnämndsordförande 

tillsammans med fakultets-

ledningen och CDIO-koordinatorn 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

TITEL  
UTGÅVA  
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Jämställdhetsperspektiv: 

Fundera kring vilka krav 

breddad rekrytering och 

breddat deltagande 

ställer på oss och hur vi 

kan hantera det och 

därmed öka 

genomströmningen 

Försöka identifiera faktorer som leder till att 

studenter inte slutför programmet och 

faktorer som bidrar till den skeva 

studieprestationen mellan män och kvinnor 

Löpande arbete Programnämndsordföranden 

tillsammans med fakultets-

ledningen 

Utifrån nyckeltal: 

1. Fortsätta arbeta 

mycket aktivt med 

rekrytering 

2. Se över den första 

matematikkursen 

3. Se över instruktioner 

för reflektionsdoku-

menten så delar kan 

utvecklas till ett nyckel-

tal 

4. Ytterligare utveckla 

nyckeltalen 

1. Fortsatt ha fokus på att informationen om 

KA-programmet är så tydlig, relevant för 

målgruppen och synlig som möjligt för att få 

upp antalet sökande, och särskilt 

förstahandssökande, till programmet.  

2. Diskussion med MAI kring lärandemålen 

och studenternas prestationer i kursen 

TAIU10 Analys i en variabel 

3. Utforma en enkätdel som ger mer 

kvantitativa data 

4. I dialog med LiTH-styrelsen och LiUs 

planerings- och uppföljningsenhet justera 

nyckeltalen så relevant data kan tas fram 

utan omfattande manuell hantering 

Löpande arbete 

 

 

 

 

December 2019 

 

 

Juni 2019 

 

Mars 2018 

 

Programnämndsordföranden  

1. tillsammans med 

kommunikatörerna 

 

 

 

 

 

3. tillsammans med fakultets-

ledningen och CDIO-koordinatorn 

4. tillsammans med fakultets-

ledningen 

 

 

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

av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  


