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Handlingsplan för Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi 
 
Utifrån genomförd fakultetsdialog 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. 
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Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

 

Måluppfyllelse för samtliga 
profiler behöver säkras 
inklusive att även en student 
utan masterprofil uppfyller 
kraven för en civilingenjörs- 
och masterexamen. 

1.Ta reda på vad som krävs för 
att vi ska garantera 
måluppfyllelse. 
2. Genomför eventuella 
förändringar för att säkerställa 
måluppfyllelsen. 

1. Nov 2020 PPG-ordföranden via PPG  

Synliggöra 
forskningsanknytningen  

Fortsatt arbete med att 
uppdatera kursmatriserna vad 
gäller ifyllande av kategori 1.5 
Insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete. 

Dec 2022 Programnämndsordföranden via 
LGU 

 

Synliggöra 
ämnesfördjupning 

Fortsatt arbete med att 
uppdatera kursmatriserna vad 
gäller ifyllande av kategori 1.4 
Väsentligt fördjupade 
kunskaper, metoder och 
verktyg inom något/några 
teknik- och 
naturvetenskapliga ämnen. 

Dec 2022 Programnämndsordföranden via 
LGU 
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Genomströmning och 
examensfrekvens är för låga. 
1. Nämnden beslutade 

2018-09-11 om mål 
under mandatperioden. 
Mål nr 1 är att utan att 
sänka kvaliteten, öka 
genomströmningen med 
10 procentenheter i de 
10 obligatoriska kurser 
som 2015-17 haft sämst 
genomströmning av 
nämndens samtliga 
kurser.  

2. Många studenter slutför 
ej sina examensarbeten. 
Dessutom upplever en 
del av studenterna 
problem kring 
exjobbsprocessen. 

1. Följa genomströmningen 
för nya kurser i IT2025 
 

2. Analys av orsakerna och 
dialog om åtgärder med 
institutionerna. 

1. December 
2022 
 

2. December 
2023 

1. PPG-ordföranden via PPG 
 

2. Programnämndsordföranden 
via PPG och institutionerna 
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Förbättra balansen på IT-
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. 
 

 

Aktiviteter som ska 
genomföras 

• Samarbete och 
påverkansarbete 
kommunikatörer 

• Stötta initiativ från 
studenterna 

• Genomföra 
bemötandeworkshop 
för lärare 
 

December 2020 Programnämndsordföranden 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. 
 


