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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 examens-
målen 

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. Varierade 
examinationsformer, ofta kopplat 
till aktivt lärande, används. 

Programmets upplägg gör det svårt att 
bedöma genomströmningen men en 
stor majoritet tar ut generell examen 
i.s.f. programexamen. Genom-
strömningstiden till programexamen 
är något längre än den nominella, 
medan generell examen tar betydligt 
längre tid. 
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Forskningsanknytning Forskningskopplingen bedöms 
mycket god och förutsättningarna 
för ett vetenskapligt 
förhållningssätt likaså. 

   

Lärarkompetens Lärarkompetens och kapacitet är 
god. Dokumenterad professions-
kompetens är dock begränsad. 

   

Arbetslivsperspektiv Yrkeslivskopplingen förekommer 
i kurser och i projekt. Bra initiativ 
kring digitalisering. 

Kontakter med yrkeslivet förekommer 
i kurserna men yrkesrollen är mindre 
tydlig för studenterna. 

 

  

Studentperspektiv Kursvärderingarna är generellt 
goda och kurserna förefaller 
fungera överlag bra. Nöjdhet med 
utbildning och helhetsindex följer 
väsentligen LiTH-normen. 

Studenternas nöjdhet med yrkeslivs-
kopplingen är lägre än LiTH-normen. 

  

Jämställdhetsperspektiv Jämställdhetsperspektivet 
beaktas i utbildningens upplägg. 
Både student- och lärargruppen 
är tämligen välbalanserad. 

Prestationsgraden förefaller något 
bättre i gruppen kvinnor men data är 
inte entydiga. Dock är 
genomströmningen till (någon) 
examen högre bland kvinnorna.  

 
 

 

 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: 
 
Söktrycket till KB öppen ingång har gått ned vilket också påverkar meritvärdet hos sist antagen vilken är relativt låg för att vara till ett 
civilingenjörsprogram. Det säger dock inte nödvändigtvis något om hur fördelningen ser ut totalt sett. Ht2017 fanns inga reserver. 
Andelen som väljer kandidatutgång är låg. Genomströmningstiden till programexamen är något längre än den nominella medan tiden 
till en annan examen (vilket är den stora gruppen) är avsevärt längre. Genomströmningen är svårbedömd eftersom man antas till öppen 
ingång och det är svårt att hänföra avhopp under åk 1 till specifik utbildning. Beaktandes denna osäkerhet är dock prestationsgraden åk 
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1 tämligen svag och det kvarstår även efter att man valt utgång. Det går heller inte riktigt att avgöra hur stor andel som tar ut examen, 
men det stora flertalet som gör det tar inte ut programexamen, vilket indikerar att det finns flaskhalsar i programplanen. 
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
 
Programmet är utifrån examensmålen välorganiserat med bra lärarkompetens och vetenskaplig förankring. Utformningen av 
programmet uppvisar aktivt lärande och varierade examinationsformer.  Ambitionen att utveckla kompetens inom digitalisering är 
lovvärd. Yrkeslivskopplingen skulle dock kunna förbättras. Studenternas synpunkter beaktas och både kursvärderingar och 
studentundersökningar indikerar att studenterna är nöjda med utbildningen, men något mindre så med yrkeslivskopplingen. 
Söktrycket är otillräckligt. Genomströmning och prestationer är på grund av programupplägget svårbedömda, men förefaller i båda 
fallen behöva höjas; särskilt i gruppen män. Och särskilt vad gäller programexamen. 

 
 

Handlingsplan avseende Kandidatprogrammet i Kemisk biologi 
 
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?  

Vad har 

genomförts? 

Komplettering av 
programmatrisen då 
kursmatriser saknas för fem i 
programmet ingående kurser. 

Examinator för kurserna kontaktas och 
informationen inhämtas. 

September 2019 Utbildningsledaren  
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Översyn av enhetligheten i 
kursmatriserna och 
implementering av CDIO 
Syllabus 3.0. 
 

Workshops för lärarna om CDIO 
Syllabus 3.0. I övrigt föra dialog med 
enskilda lärare vid behov. 

Workshops: februari 
2019. I övrigt löpande 
arbete. 

Programnämndsordföranden tillsammans 
med CDIO-koordinatorn och samtliga 
utbildningsledare 

 

Se över informationsinnehåll 
och kanaler för att nå vår 
målgrupp. 
 
 

Exempel på aktiviteter: Se över 
webtexter, lyfta förebilder, stimulera till 
hemmissionering, se över 
representation på mässor och 
populärvetenskapliga arrangemang. 

Löpande arbete. Programnämndsordföranden tillsammans 
med kommunikatörerna 

 

Förstärka programmets 
arbetslivsanknytning. 

Föra en dialog med lärarna om i vilka 
kurser det vore möjligt att införa 
studiebesök, gästföreläsningar eller 
projektfrågeställningar från relevant 
arbetsliv. 

December 2019 Programnämndsordföranden  

Undersöka orsaker till de 
manliga studenternas lägre 
poängproduktion. 
 

Undersöka meritvärde från gymnasiet 
per kön. Utifrån resultatet bedöma om 
det finns något vi kan göra inom 
programmet för att motverka 
könsskillnader i studieresultat. 

December 2019 Programnämndsordföranden  

Identifiera eventuella 
”flaskhalskurser” på 
programmet. 
 
 

Undersöka vilka programkurser de som 
tar ut generell examen väljer att 
exkludera. 

December 2018 Programnämndsordföranden  

Alumnienkät Tillsammans med TBi-sektionen 
genomföra en gemensam enkät för alla 
KB- och TB-alumner 

Juni 2019 Programnämndsordföranden tillsammans 
med TBi-sektionen 

 

Systematisk läsning av 
reflektionsdokumenten som 
skrivs i samband med 
examensarbetena. 

En rutin för årlig genomgång av 
reflektionsdokumenten ska etableras. 

December 2019 Programnämndsordföranden  
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Fortsatt värderingsarbete kring 
sexuella trakasserier och lika 
villkor. 

Bevaka implementeringen av 
fakultetens kurs i genus- och 
jämställdhetsmedveten undervisning. 
Dialog med lärarna ang 
genusperspektiv i grupprojektkurser. 
Särskilt bevaka alla kursutvärderingar 
och studentundersökningen med 
avseende på lika villkorsfrågor. Se även 
fakultetens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering och lika villkor 
2017-2019. 

Löpande arbete. Programnämndsordföranden tillsammans 
med fakultetsledningen 

 

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


