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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?  

Måluppfyllelse: 
Utveckling av IUAE-matriserna, speciellt 
de kurser som saknar matris, för att erhålla 
en komplett programmatris för 
programmet 

Mail och informationsmöte till 
examinatorer där genomgång av hur 
IUAE-matriser bör fyllas i.  

Maj 2018 Nämndordförande 

Måluppfyllelse: 
Genomgång och analys av 
programmatrisen 

Diskussion på PPG och nämnd av vad 
som behöver förstärkas i programmet 
utifrån programmatrisen 

December 
2018 

Nämndordförande och 
PPG-ordförande 

Måluppfyllelse: 
Samhälleliga och etiska aspekter i 
programmet. 

Vid genomgång och analys av 
programmatrisen (se ovan) ska de 
samhälleliga och etiska aspekterna 
beaktas. Eventuella förbättringar tas om 
hand i ordinarie remissarbete. 

December 
2018 

Nämndordförande och 
PPG-ordförande 

Måluppfyllelse:  
Kartläggning av kärnkurser i programmet 

Diskussion på PPG där kärnkurser på 
programmet identifieras. 

December 
2018 

PPG 
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Arbetslivsperspektiv: 
Alumniuppföljning för programmet  

Diskussion PPG och med sektionen hur 
man enklast kan få en uppfattning om 
vad alumner på programmet arbetar och 
vad de tycker om sin utbildning.  

December 
2018 

PPG 

Studentlivsperspektiv:  
Reflektionsdokumenten behöver utvecklas 
och processerna för hanteringen måste ses 
över 

Instruktioner för skrivandet av 
reflektionsdokument ska uppdateras. 
Processerna för hur innehållet ska tas 
tillvara blir en viktig del i hur 
kvalitetsarbetet ska förbättras 

mars 2018 
(instruktioner) 
juni 2019 
(processen för 
hantering) 

LGU och CDIO-
koordinatorn 

Nyckeltal: 
Uppföljning av studenterna för att 
förebygga och förhindra onödiga avhopp. 

Diskussion och arbete mellan nämnd och 
studievägledning.  
 

September 
2019 

Nämnden tillsammans 
med studievägledningen 

Nyckeltal: 
Se över första året på programmet och då 
främst matematikinnehåll. 

Ordinarie arbete i PPG och nämnd December 
2019 

Nämndordförande, PPG-
ordförande och 
utbildningsledare 

Nyckeltal: 
Utveckla nyckeltal och hitta en bra 
arbetsform hur nyckeltal hämtas från 
diverse system 

Utveckla ett samarbete med LiUs 
planerings- och uppföljningsenhet, så 
relevant data kan tas fram utan 
omfattande manuell hantering. 

December 
2019 

LGU 

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


