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Handlingsplan avseende Civilingenjörsprogrammet i Teknisk 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? 

Programmatrisen ska 
kompletteras. Kursmatriser 
saknas för elva av programmets 
kurser. 

Kontakta examinatorerna för kurserna 
och inhämta informationen från dem. 

December 2020 Utbildningsledaren  

Studieprestationer och 
examensfrekvens behöver 
analyseras och förbättras. 

Kontrollera examensdata 2017-2018. 
Undersöka om avsaknad av 
könsskillnader m a p resultat 
sammanfaller med avsaknad av 
könsskillnader m a p meritvärden från 
gymnasiet och jämföra med resultatet 
för våra treåriga program. Kartlägga 
”flaskhalskurser”. Föra dialog med 
examinatorer sent i utbildningen ang 
”sena avhopp”, t ex under exjobb. 

Examensdata och 
meritvärden från 
gymnasiet: Juni 2020. 
Övrigt: September 2021. 

Programnämndsordföranden och 
utbildningsledaren 

 

Framtida lärarkapacitet/-
kompetens inom industriell 
bioteknik behöver säkerställas. 

Bevaka planerad lärarrekrytering på 
IFM. Även bevaka kompetensen på IEI. 

April 2021 Programnämndsordföranden  
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Programmets 
arbetslivsanknytning behöver 
förstärkas. 

Föra en dialog med lärarna om i vilka 
kurser det vore möjligt att införa 
studiebesök, gästföreläsningar eller 
projektfrågeställningar från relevant 
arbetsliv. Tydligare synliggöra kursen 
TPTE06 Praktik. 

Juni 2021 Programnämndsordföranden  

Digitaliseringsperspektiven 
behöver ses över. 

Se över innehållet i introduktionskurser 
i programmering och databasteknik. 

Juni 2020   

Värderingsarbetet kring 
sexuella trakasserier och lika 
villkor behöver fortsätta. 

Utarbeta workshopkoncept för 
studentbemötande. Särskilt bevaka alla 
kursutvärderingar och 
studentundersökningen med avseende 
på lika villkorsfrågor. 

Koncept för workshops: 
december 2020. 
Studentundersökningen: 
december 2021. 

Programnämndsordföranden.  

Hållbarhetsperspektivet 
behöver förstärkas. 

Föra en dialog med lärarna om 
synliggörande av befintliga moment. Se 
över möjlighet att införa ”green 
chemistry”-perspektiv på kemikurser 
på kandidatnivån. Undersöka 
möjligheterna till fakultetsgemensam 
valbar kurs i hållbar utveckling på A-
nivå. Förstärka hållbarhets- och 
säkerhetsinslag m a p nanomaterial på 
profilen SMB. 

Nanomaterial: Juni 
2020. 
Övrigt: Juni 2021. 

Programnämndsordföranden  

Informationsinnehåll och 
kanaler för att nå vår målgrupp 
behöver ses över. 
 
 

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

December 2021 Programnämndsordföranden tillsammans 
med kommunikatörerna 

 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd/prefekt till detta till dekan. Därtill ska 
dokumentation av genomförd åtgärd biläggas handlingsplanen.   
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Bilaga 1 Bedömningsmatris Teknisk biologi, civilingenjör 

Datum: 2019-10-01 
Närvarande vid dialogen: Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Karin Enander, Kia Ölvander, Oskar Renåker 

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTION/AVDELNING  

 
 

4(5) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fungerar bra 
Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x   

Examensmålen för aktuella examina tycks uppfyllda. Bra med 
förstärkningen inom försöksplanering och statistisk dataanalys. 
Positivt med möjlighet till samverkan med andra studentgrupper 
och tydliga tillämpningar inom e-hälsospåret. 

Utformning och 
genomförande 

 x  

Programmets utformning bygger på CDIO-standarderna. Viktigt att 
samverkan med Medfak fungerar. Studieprestationer och 
examensfrekvens behöver analyseras och förbättras. Examensdata 
2017-2018 behöver särskilt kontrolleras. 

Forskningsanknytning  x   Forskningsanknytningen är god 

Lärarkompetens x   
Generellt välförsörjt med kompetenta lärare, men framtida 
kapacitet/kompetens inom biologisk produktionsteknik behöver 
säkerställas 

Arbetslivsperspektiv x   Undersöka alternativa former för gästföreläsningar? 

Studentperspektiv x   

Fungerar mycket bra med många kanaler. Jättebra med 
systematiskt arbete för att inhämta informationen i 
reflektionsdokumenten. Studenterna verkar nöjda med 
utbildningen även om yrkeslivsrelevansen förefaller kunna 
förbättras något. 
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Kommentar till måluppfyllelse: 
Utveckling: Diskussion om hur vi ska komma vidare i kursmatrisarbetet och få examinatorerna att se över matriserna igen, särskilt 1.4 och 1.5, 
bör diskuteras i LGU.  
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
Fortsatt arbete för att öka genomströmningen önskvärt.  
 
Övrigt: 
Arbetsprocess: Bra initiativ med lärar- och studentworkshop inför skrivande av rapporten. Bra att information från reflektionsdokumenten 
lyfts in i rapporten.  
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att TB-programmet uppfyller examenskraven för 
samtliga berörda examina. Programmets uppbyggnad följer CDIO-standarderna väl, men studieprestation och examensfrekvens behöver 
analyseras och förbättras (särskilt avseende 2017-2018). Forskningsanknytning, lärarkapacitet och lärarkompetens är god men kommande 
generationsskifte inom profilen IBP behöver ägnas uppmärksamhet. Arbetslivsperspektivet förefaller i huvudsak gott men studenterna ger 
uttryck för att det kan förstärkas. Fördelningen kvinnor/män är tämligen god både i student- och lärargruppen och det finns inga uppenbara 
könsrelaterade skillnader i studieprestation. Hållbarhetsperspektivet är tillfredsställande tillgodosett men kan möjligen synliggöras mer. Bra 
förankring av arbetet med kvalitetsrapporten! 

Jämställdhetsperspektiv x   
Medvetenhet finns. Studenterna uppfattar inga problem. Det finns 
tendens till underrepresentation av män i studentgruppen. Inga 
tydliga könsrelaterade skillnader med avseende på studieprestation 

Hållbarhetsperspektiv x   Bra om inslagen synliggörs. 
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