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Bedömning och handlingsplan för Kandidatprogrammen i Möbeldesign/Möbelsnickeri/Möbeltapetsering 

 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. Insatser behöver 

göras i lärargruppen i hur CDIO-

ramverket tillämpas. 

 Fakultetsgemensamt arbete 

med kursmatriser och reviderad 

Syllabus planeras under Vt19 

Utformning och 

genomförande 

Många studentaktiva utbildningsformer 

förekommer, liksom varierade examinationsformer. 

Andelen studenter som tar examen är relativt hög. 

Genomströmningstiden till examen är strax över 

nominell tid. 

   

Forskningsanknytning Forskningsanknytningen (och konstnärlig 

anknytning) bedöms tillfredsställande liksom 

förutsättningarna för ett vetenskapligt 

förhållningssätt. 

   

Lärarkompetens Lärarkompetens och kapacitet är godtagbar på 

möbeldesign och snickeri.  

Lärarkapaciteten på tapetsering är 

underkritisk och verksamheten är 

sårbar. 

  

Arbetslivsperspektiv Utbildningen ger en god grund för det framtida 

yrkeslivet både som anställd och egen företagare. 

   

Studentperspektiv Kursvärderingarna är generellt goda och kurserna 

förefaller fungera överlag bra. Nöjdhet med 

utbildning och helhetsindex är väl i paritet med 

LiTH-normen. 

   

Jämställdhetsperspektiv Jämställdhetsperspektivet beaktas i utbildningarnas 

upplägg. Studentgruppen har väsentligen jämn 

könsbalans men med viss variation mellan 

programmen. Lärargruppen likaså. 

  Kvantitativ obalans kräver 

långsiktigt arbete på alla nivåer 
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HANDLINGSPLAN 
 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Status 

Löpande arbete med 

kvalitetssäkring av 

kursmatriser. Insatser 

behöver göras i lärargruppen i 

hur CDIO-ramverket 

tillämpas. 

1. Eventuell anpassning av nya 

CDIO-mall för Malmstens 

utbildningar. 

 

2. Utbildning i CDIO för alla 

lärare med stöd från CDIO-

koordinator (Svante 

Gunnarsson). 

 

3. Revidera alla kursplaner utifrån 

nya CDIO-matrisen 

 

Mars 2019 

 

 

 

 

April 2019 

 

 

 

 

Maj 2019 

Utbildningsledare 

 

 

 

 

Utbildningsledare tillsammans med 

CDIO-koordiantor 

 

 

 

Kursansvariga i samarbete med 

Studierektor på Malmstens 

 

Lärarkapaciteten på 

tapetsering är underkritisk 

och verksamheten är sårbar. 

1. Dialog med prefekten på IEI 

2. Uppföljning av 

anställningsläget inom 

möbeltapetsering 

Februari 2019 

 

 

Augusti 2019 

Utbildningsledare 

 

 

Utbildningledare 

 

 

 

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

genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.  


