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Bedömning och handlingsplan för masterprogrammet Electronics Engineering, ELE 
 
Bedömningsmatris: Fakultetsdialog avseende masterprogrammet Electronics Engineering ELE          
Datum: 2020-10-02 
Närvarande vid dialogen:  Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Håkan Örman, Torun Berlind, Martin Enqvist, Linnea Bergman 

  

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x   Måluppfyllelsen fungerar väl och ett förstärkningsområde har 
identifierats. Stor valbarhet inom programmet, men målen uppfylls 
genom det obligatoriska kursutbudet. Samhälleliga villkor 
(avdelning 5.1) kan med fördel förstärkas. 

Utformning och 
genomförande 

 x   Varierande läraktiviteter som kräver studentaktivitet. Hög 
sammantagen andel studentaktiva examinationer. Dock relativt låg 
genomströmning, ca 50%, en mindre god poängproduktion och 
därmed utdragen studietid. Viss sårbarhet noterad om 
forskningsinriktning förändras över tid då forskningsinfrastruktur 
nyttjas. 

Forskningsanknytning  x   Forskningsöverbyggnaden är god, vilket kommer studenterna 
tillgodo genom nyttjande av forskningsinfrastruktur samt relevanta 
projektuppgifter. God träning i forskningsmetodik. 

Lärarkompetens x   Såväl lärarkapacitet som -kompetens är god. Flera i lärarlaget har 
professionskompetens, varav två är adjungerade lärare. 

Arbetslivsperspektiv x   Särskilt nyttjande av professionell hård- och mjukvara och 
projektkurser som ger insikt i företagsmässiga villkor och 
användarkrav bidrar. Under projektkurserna finns samarbeten med 
externa parter. Vore bra om en alumniuppföljning kunde 
genomföras. 
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Kommentar till måluppfyllelse: Ser bra ut. Måluppfyllelsen säkras genom de obligatoriska kurserna. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Genomströmningen är relativt låg, ca 50%, och studietiden är utdragen. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att ELE-programmet i huvudsak fungerar väl. 
Programmet rekryterar såväl internationella studenter som studenter från högskoleingenjörsprogrammet EL. Utformning och genomförande samt 
forskningsanknytning fungerar väl och lärarkapaciteten och -kompetensen är god. Detsamma gäller arbetslivsperspektivet och hållbarhetsperspektivet, 
som dock gärna får förstärkas. När det gäller studentperspektivet krävs viss vaksamhet så att programmet analyseras och utvecklas självständigt då 
kurserna överlag samläses med andra utbildningar. Ett jämställdhetsperspektiv måste integreras i det sammantagna programinnehållet. En 
alumniuppföljning bör genomföras när stöd och resurser finns tillgängliga. 

 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
Dekan  

Studentperspektiv x   Underlag från Evaliuate och studentundersökningen ser bra ut. 
Viktigt att masterprogrammet analyseras och utvecklas 
självständigt och att just ELE-studenternas synpunkter kommer 
fram. Bra att informationen i reflektionsdokumenten tas tillvara vid 
programutvecklingen. För att adressera låg svarsfrekvens i 
Evaliuate behöver examinatorerna visa att de tar del av 
synpunkterna och att de utgör ett underlag vid kursutveckling och 
leder till förändringar. 

Jämställdhetsperspektiv  x  Ett jämställdhetsperspektiv finns vid utformning och 
genomförande, men såväl student- som lärargrupp domineras av 
män. Ett jämställdhetsperspektiv kopplat till kursinnehåll tycks 
saknas, vilket måste justeras. 

Hållbarhetsperspektiv x   Finns en obligatorisk kurs som tar upp de tre dimensionerna av 
hållbarhet samt inslag i ytterligare kurser, men potentialen att 
fördjupa de delarna är goda. 
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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 när det är genomfört. 

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart? 

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs? 

Status Klar 

1. Undervisning om 
samhälleliga villkor för 
kunskapsutveckling (5.1) 
bör införas i fler kurser 

Integrera i befintliga kurser Juni -22 PPG-ordförande   

2. Avsätt om möjligt 
särskilda medel för att 
kunna garantera 
tillgången till 
professionell mjuk- och 
hårdvara på längre sikt 

Dialog med institutionerna 
om interna 
fördelningsmodeller för att 
om möjligt säkerställa 
ekonomisk hållbarhet 

Juni -23 Programnämndsordförande   

3. Öka andelen studenter 
som tar examen 

A) Identifiera ”flaskhalsar” i 
programmet 
B) Åtgärda eventuella brister 

A) Dec -21 
B) Juni -23 

PPG-ordförande   

4. Undersöka hur vi kan 
förbättra 
förutsättningarna för att 
klara ELE-programmet 
inom nominell studietid 

A) Identifiera ”flaskhalsar” i 
programmet 
B) Åtgärda eventuella brister 

A) Dec -21 
B) Juni -23 

PPG-ordförande 
 

  

5. En alumnuppföljning bör 
genomföras för ELE-
programmet 

Följa de LiU-gemensamma 
diskussionerna om 
alumnuppföljning 

Dec -21 Programnämndsordförande   

6. Införa moment med 
jämställdhetsperspektiv 
kopplat till kursinnehåll 

A) Inventera befintliga inslag  
B) Föreslå nya inslag 

A) Dec -21 
B) Juni -23 

PPG-ordförande 
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7. Öka andelen kvinnor på 
programmet 

Analysera och revidera 
programtexter och annat 
informationsmaterial 
(inklusive 
högskoleingenjörsprogramm
et) 

Juni -21 Programnämndsordförande Uppgiften ingår 
numera i 
fakultetskommuni
katörernas arbete 

 

8. Undersöka om kvinnor 
verkligen har svårare att 
klara studierna på 
programmet och vidta 
eventuellt åtgärder 

Ta fram statistik och 
intervjua studenter 

Dec -21 PPG-ordförande   

9. Mer integrerade 
hållbarhetsaspekter i fler 
kurser så att studenterna 
till exempel möter minst 
en sådan kurs varje 
termin.  

A) Inventera befintliga inslag 
B) Dela erfarenheter mellan 
institutioner på LiU, 
exempelvis genom workshop 

Dec -22 
Dec -23 

Programnämndsordförande   

10. Öka andelen studenter 
från andra svenska 
lärosäten 

Analysera och revidera 
programtexter och andra 
informationsinsatser 

Juni -21 Programnämndsordförande 
 

  

 
 

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