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 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 antal exempel på 

studentaktiva utbildningsformer 

redovisas, liksom varierade 

studentaktiva 

examinationsformer. 

 Genomströmningen är påfallande låg 

och studietiden ofta betydligt över 

nominell tid 

 

Forskningsanknytning Forskningskopplingen bedöms 

god och förutsättningarna för ett 

vetenskapligt förhållningssätt 

likaså. 
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Lärarkompetens Lärarkompetensen är god.. Ca 

30% av lärargruppen har 

erfarenhet från yrkesverksamhet 

utanför akademin 

   

Arbetslivsperspektiv Yrkeslivskopplingen 

framkommer i flera av kurserna 

bl.a. i projekt.  

   

Studentperspektiv Kursvärderingarna är generellt 

goda och kurserna förefaller 

fungera överlag bra. Nöjdhet med 

utbildning och helhet följer 

LiTH-normen. Studenterna 

verkar särskilt nöjda med 

yrkeslivskopplingen. 

.    

Jämställdhetsperspektiv Ett antal insatser görs redan. Betydande kvantitativ obalans 

både i student- och lärargruppen 

trots olika aktiviteter. 

 Kvantitativ obalans kräver 

långsiktigt arbete på alla nivåer 

 

 

 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 
 
Söktrycket är mycket gott men med stor övervikt män. Meritpoängen är relativt höga och jämna vilket stärker bilden av att söktrycket 
inte bara är gott utan även stabilt. Poängproduktionen är överlag  låg första terminen men, med viss variation, något bättre 
efterföljande terminer; sannolikt till del därför att ett antal studenter hoppar av studierna tidigt. Andelen studenter som tar ut 
programexamen är anmärkningsvärt låg. Mätosäkerhet föreligger vad gäller studietiden, men en ganska stor andel tar kring 4 år, eller 
längre, på sig att ta ut programexamen. 
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
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Programmet är utifrån examensmålen välorganiserat med bra lärarkompetens och vetenskaplig förankring. Yrkeslivskopplingen 
bedöms mycket god. Studenternas synpunkter beaktas och både kursvärderingar och studentundersökningar indikerar att studenterna 
är nöjda med utbildningen, särskilt yrkeslivskopplingen. Söktrycket är mycket gott men könsobalansen är betydande. Det största 
problemet därutöver synes vara den låga genomströmningen och den, i många fall, långa studietiden, som i båda fallen behöver 
analyseras för att sedan kunna vidta åtgärder. 
 
 
 
 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson 
Dekan 
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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 efter genomförandet.   

 

 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

 

Kvaliteten i IUAE-

matriserna bör höjas; det är 

lite för stor 

interbedömarvariabilitet i 

tolkningen av CDIO/LiTH 

syllabus. 

Hösten 2018 har LiTH:s 

styrelse beslutat om en ny 

utvidgad LiTH syllabus. 

Arbetet med att sprida 

kännedom om den är redan 

påbörjat. 

 Programnämndsordföranden via 

LGU 

 

För få studenter tar examen. 

  

Analysera hur 

genomströmningen för de 

senaste kullarna ser ut. 

Diskussion i PPG för att se om 

vi kan göra fler insatser och 

hur vi kan påminna om vikten 

av att ta examen.  

December 2019 Programnämndsordföranden via 

PPG 

 

Fortsätta arbetet med att 

skapa en IP community och 

att uppmuntra till närvaro 

genom att uttnyttja bland 

annat IP:s egna datorsalar. 

Diskussion i PPG för att 

klargöra vad vi vill 

åstadkomma. 

Mars 2019 Programnämndsordföranden via 

PPG 
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Systemstöd för 

alumniuppföljningar önskas. 

Bevaka det LiU-gemensamma 

arbetet. 

Uppföljning 

hösten 2019. 

Programnämndsordföranden via 

LGU 

 

Fortsätta det påbörjade 

arbetet med att förbättra och 

utvärdera 

reflektionsdokumenten:  

Utarbeta en process för 

hantering av 

reflektionsdokumenten.  

 

1. Processen för 

hantering av 

reflektionsdokument 

på institutionerna bör 

belysas.  

2. Nämndens process för 

utvärdering av 

programmet via 

reflektionsdokumenten 

behöver utvecklas. 

1. Mars 

2019. 

2. Hösten 

2019. 

Programnämndsordföranden via 

LGU 

 

Fortsätta det påbörjade 

arbetet med att förbättra och 

utvärdera 

reflektionsdokumenten: 

Utvärdera processen för 

att hantera 

reflektionsdokumenten. 

 

Dialog i LGU. Hösten 2020. Programnämndsordföranden via 

LGU 
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Förbättra balansen på IP-

programmet 

 

Nämnden beslutade 2018-

09-11 om mål under 

mandatperioden. Mål nr 3 är 

att öka andelen registrerade 

kvinnor på D, IT, U, Di, IP 

med 10 procentenheter 

2018-2020 jämfört med 

2015-17. 

 

 

Nämnden har ännu inte 

beslutat vilka aktiviteter som 

ska genomföras, men det 

handlar framförallt om 

• Samarbete och 

påverkansarbete 

kommunikatörer 

• Stötta studenterna 

• Genomföra 

bemötandeworkshop 

för lärare 

Löpande  Programnämndsordförenden via 

nämnd och PPG 

 

 

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

av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  


