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Bedömning och handlingsplan för Kandidatprogrammet i fysik och nanovetenskap 
 
Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende Kandidatprogrammet i fysik och nanovetenskap 
Datum: 2018-10-19 
Närvarande vid dialogen: Nils Hartvig, Håkan Örman, Torun Berlind, Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren 
 
 

 Fungerar bra Behöver delvis utvecklas Behöver mer omfattande översyn Kommentar 

Måluppfyllelse Utbildningens utformning och 
arbetssättet med kurs- och 
programmatriser gör troligt att 
studenterna uppnår examensmålen 

Löpande arbete med 
kvalitetssäkring av kursmatriser 

 Fakultetsgemensamt arbete med 
kursmatriser och reviderad 
Syllabus planeras under Vt19 

Utformning och 
genomförande 

Ett flertal exempel på aktivt lärande 
och varierade examinationsformer 
ges i rapporten  

 Studentgruppen är liten och enskilda 
individer ger stor påverkan på totalen, 
men genomströmningen är påfallande låg 

 

Forskningsanknytning Mycket god forskningsanknytning i 
programmet 

   

Lärarkompetens Hög vetenskaplig och formell 
kompetens 

Erfarenhet och kompetens från 
yrkeslivet  utanför akademin 
behöver förstärkas 

  

Arbetslivsperspektiv Stark koppling till yrkeskarriär som 
doktorand och forskare 

 Få exempel på samverkan med omgivande 
samhället, och få exempel på förankring i 
ett yrkesliv utanför akademin 

 

Studentperspektiv Kurserna får bra resultat i 
kursvärderingarna 

Nöjdhet med utbildning, 
yrkeslivskoppling och helhet är 
tydligt lägre än LiTH-normen och 
har en negativ utveckling.  

  



  
 
 

 
 
 
 
 
 

Jämställdhetsperspektiv Variation i läraktiviteter. Inga 
signifikanta skillnader i 
studieresultat (men för dåliga 
prestationer generell 

Kvantitativ obalans både i student- 
och lärargruppen.  

 Kvantitativ obalans kräver 
långsiktigt arbete på alla nivåer 

 
 
 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Studentgruppen är relativt liten vilket gör att analysen av nyckeltal blir osäker, men det är generellt för få sökande vilket vissa år medför 
låga meritpoäng hos de sist antagna. Prestationerna första året är svaga, vilket sannolikt har att göra med att många kommer på att de 
vill göra något annat. Andelen som tar ut programexamen är mycket låg. Studietiden till examen är inte exceptionellt lång men det 
handlar om små tal vilket ger stora variationer mellan åren.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning:  
Programmet har för få sökande och genomströmningen är påfallande låg men programmets innehåll i relation till examensmålen 
förefaller i huvudsak bra. Lärarkompetens och forskningsanknytning är god men yrkeslivskopplingen (utanför akademin) behöver 
stärkas. De enskilda kurserna verkar fungera bra men programtanken kan behöva stärkas och fokuseras vilket troligen skulle stärka 
känslan av gemenskap i studentgruppen. 
 

 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen.  
 
 
Ulf Nilsson  
Dekan 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 

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?  

Status 
 

Övergripande översyn av 
befintligt program 

Tillsätta arbetsgrupp för en 
övergripande översyn och 
nyskapande av program 

Okt 2018 Programnämndsordföranden  

Utkast till förslag på förändrat, 
alternativt nytt, attraktivt  
program med tydligare 
yrkeslivskoppling utanför 
akademin 

Inom ovanstående arbetsgrupp April 2019 Programnämndsordföranden  

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


