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HANDLINGSPLAN för EMM – utifrån Kvalitetsrapporten 2020      
 

Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  

Vem ansvarar för att åtgärden/-

utvecklingen genomförs?  

Status 

Informationen i reflektionsdokumenten bör tas tillvara vid 

programutvecklingen. I övrigt ser resultaten från 

studentundersökningen och kursvärderingar bra ut och 

utvärderingsresultaten tycks tas tillvara på ett adekvat 

sätt. 

1. Ta fram ett formulär för att skriva reflektionsrapport 

2. Säkerställ att det finns en implementerad process för 

utformning och arkivering av reflektionsdokument. 

3. Ta fram och implementera process för genomgång av 

dokument och besluta om eventuella åtgärder. 

4. Följ upp att processerna fungerar tillfredsställande. 

1. April-21 

2. Maj-21 

 

3. Dec-21 

 

4. Dec-22 

 

Utbildningsledare 

Utbildningsledare 

 

Utbildningsledare 

 

Utbildningsledare 

 

 

Medvetenhet finns och utformning och genomförande 

tycks fungera bra, men hur tas jämställdhetsperspektivet 

upp i innehållet? Saknar relevanta exempel. 

1. Identifiera vilka kurser detta enklast/bäst görs. 

2. Genomfört en första gång i kurserna. 

3. Följ upp berörda kurser 

1. Maj-21 

2. Jun-22 

3. Dec-22 

 

Ordf. PPG-EMM 

Ordf. PPG-EMM 

Ordf. PPG-EMM 

 

     

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar programansvarig/ordförande i programnämnd detta till dekan. 
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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog  Civilingenjörsprogrammet i Energi – Miljö – Management (EMM)                    

Närvarande vid dialogen 24/9-2020:  Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Johan Ölvander, Anders Ekinge, Maria Huge-Brodin, 

Johannes Knutas 

 

 

 Fungerar bra Behöver delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse x   Ser mycket bra ut. Flera progressionstrappor kopplade till CDIO-

Syllabus-rubrikerna. Bra förslag att stärka inslagen kring 

energiteknik.  Fortsatt arbete krävs för att tillse att 1.4 och 1.5 ifylls i 

kursmatriserna. 

Utformning och 

genomförande 

 x   Ser mycket bra ut. Utformningen och genomförandet ger goda 

förutsättningar att nå målen. Struktur kring kommunikation på 

främmande språk (engelska) vore bra. 

Forskningsanknytning  x   Forskningsöverbyggnaden är stabil och kommer studenterna till 

godo genom exempelvis projektuppgifter. Öppet formulerade 

problemställningar ger träning i vetenskaplig metodik. 

Forskningssamverkan ger relevans.  

Lärarkompetens x   Både lärarkapacitet och -kompetens är tillfredsställande. Positivt 

med hög grad av professionskunnande i lärarkåren. 

Arbetslivsperspektiv x   Tycks finnas stark samverkan mellan lärare och samhälle/företag, 

vilket borgar för goda förutsättningar. Studenterna arbetar med 

verklighetsbaserade case. Inom kandidatprojektet jobbar alla 

grupper med extern part. Systematisk trendspaning i nämnden, 

vilket givit goda resultat. Arbetar med digitalisering i utformning 

och innehåll, bl a i syfte att förbereda studenterna på sitt 

kommande yrkesliv. En alumniuppföljning borde genomföras. 

Studentperspektiv  x?  Informationen i reflektionsdokumenten bör tas tillvara vid 

programutvecklingen. I övrigt ser resultaten från 



Dnr LiU-2020-00335    Sida 3 av 3  
    
 

 

 

Kommentar till måluppfyllelse: Inga ytterligare kommentarer – fungerar bra. 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Hög poängproduktion per termin. Examensgraden har dock sjunkit i kullarna från 

2013 och 2014 jämfört med tidigare. En analys bör göras för att förstå bakgrunden. Eftersom även resultatet på diagnostiska provet i matematik sjunkit 

vore det bra att fortsatt analysera prestationer på ordinarie matematikkurser och vid behov fundera på åtgärder. 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att EMM-programmet i huvudsak fungerar mycket väl. 

Utformning och genomförande samt forskningsanknytning fungerar väl och lärarkapaciteten och -kompetensen är god. Detsamma gäller 

arbetslivsperspektivet och hållbarhetsperspektivet. Den föreslagna utvecklingen för att ta ett större grepp om energiteknik bedöms vara relevant. En 

genomgång av i vilka kurser jämställdhetsperspektivet tas upp och eventuellt förstärka dessa inslag, gärna i samklang med föreslagen förstärkning 

inom social hållbarhet, är angeläget. Det vore även bra att fundera kring en struktur kring hur kommunikation på främmande språk hanteras samt att 

hitta ett systematiskt sätt att ta hand om de synpunkter som framkommer via reflektionsdokumenten. En alumniuppföljning bör genomföras när stöd 

och resurser finns tillgängliga. 

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

Dekan  

studentundersökningen och kursvärderingar bra ut och 

utvärderingsresultaten tycks tas tillvara på ett adekvat sätt. 

Jämställdhetsperspektiv  x  Medvetenhet finns och utformning och genomförande tycks fungera 

bra, men hur tas jämställdhetsperspektivet upp i innehållet? Saknar 

relevanta exempel. 

Hållbarhetsperspektiv x   Centralt innehåll i programmet. Förslag kring att öka inslagen av 

den sociala dimensionen är bra. Kombinera gärna detta med större 

inslag kring jämställdhet. 


