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Handlingsplan för civilingenjörsprogrammet Kommunikation, transport och samhälle utifrån 
kvalitetssäkringsrapport och bedömningsmatris  

Utifrån genomförd fakultetsdialog med tillhörande bedömningsmatris (bifogad) används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder 
och/eller 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?  

Måluppfyllelse 
Tillse att målen i avdelningarna 1.4 och 1.5 samt 
delar av avdelning 4 (ss. 4.5 och 4.6) säkerställs 
i delar av programmet. 

Uppföljning av PPG 2023-03-31 Nämndordförande och 
PPG-ordförande 

Utformning och genomförande 
Det är angeläget att analysera om det finns 
något i utformning och genomförande som 
föranleder låg genomströmning, speciellt de tre 
första åren. 

Analys av hur studenterna klarar sina tre 
första år på programmet.  

2022-06-30 Nämndordförande 

Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetsperspektivet behöver förstärkas 
och synliggöras i programinnehållet.  

Utse en arbetsgrupp inom PPG som får i 
uppdrag att förstärka och synliggöra 
jämställdhetsperspektivet i 
programinnehållet. 

2022-03-31 Nämndordförande och 
PPG-ordförande 
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Arbetslivsperspektivet 
Utforma och genomföra en alumnenkät med 
stöd av LiU-alumn  

Utse en grupp (i samarbete med de andra 
nämnder) som arbetar fram, genomför 
och analyserar en alumnenkät med stöd 
av LiU-alumn. 

2021-12-31 LiU-alumni och 
Nämndordförande 

Studentperspektiv 
Relevansen av utbildningen i framtida arbete 
bör tydliggöras i arbetet med förbättrad 
rekrytering  

Relevansen tydliggörs i webtexter, 
katalogtexter mm. 

2021-06-31 
 

Nämndordförande 

Studentperspektiv 
Informationen i reflektionsdokumenten bör tas 
tillvara vid programutvecklingen. 

Ett arbete har påbörjats på 
nämndinternatet 2020. Resultatet 
presenteras för PPG.  

2021-03-31 Nämnd och PPG 

Hållbarhetsperspektiv 
Hållbarhetsaspekter är en naturlig del av 
programmet, men skulle kunna synliggöras mer 
för såväl befintliga som presumtiva studenter. 

Utse en arbetsgrupp inom PPG som får i 
uppdrag att synliggöra hållbarhets-
perspektivet i programinnehållet. 

2022-03-31 Nämndordförande 

 
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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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Civilingenjörsprogrammet i kommunikation, transport och samhälle (KTS)                   

Närvarande vid dialogen 29/9-2020:  Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Mathias Henningsson, Linnea Bergman och Johannes 
Knutas 
 

 Fungerar 
bra 

Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  x  CDIO-verktyg används för uppföljning och analys. 
Progression i såväl ämneskunskap som färdigheter och 
förmågor. Det behövs ett fortsatt arbete med att tillse att 
målen i avdelningarna 1.4 och 1.5 samt delar av avdelning 4 
(ss. 4.5 och 4.6) säkerställs i delar av programmet.  

Utformning och 
genomförande 

x   Varierade läraktiviteter med stort inslag av studentaktivitet. 
Positivt att examinationsformerna gåtts igenom 
tillsammans med studenterna. Genomströmningen (drygt 
40%) bedöms dock inte vara tillfredsställande. Många 
studenter verkar försvinna de tre första åren. Att analysera 
om det finns något i utformning och genomförande som 
föranleder låg genomströmning är angeläget. 

Forskningsanknytning x   God forskningsöverbyggnad finns och kunskap om 
vetenskaplig metod och vetenskapligt förhållningssätt byggs 
successivt upp. 

Lärarkompetens x   Såväl lärarkapacitet som -kompetens är god, men 
professionskompetensen är svagare. 
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Arbetslivsperspektiv x   Samverkan finns mellan lärare och näringsliv, vilket ger 
goda förutsättningar. Träning av relevant yrkeskompetens 
sker i flera kurser, exempelvis genom att studenterna ska 
arbeta i projekt, lösa verklighetsbaserade uppgifter och 
använda relevanta verktyg. Systematisk trendspaning i 
nämnden, vilket tyder på att den kunskap som förmedlas 
genom KTS-programmet kommer bli ytterst relevant i 
framtiden. En alumniuppföljning borde genomföras. 

Studentperspektiv  x  Data från elektroniska kursvärderingssystemen ser i 
huvudsak bra ut och visar en positiv trend. Data från 
studentundersökningen ser OK ut, men vid sista omgången 
2017 sjönk bedömningen av relevansen. Bör vägas in i 
arbetet med förbättrad rekrytering, då relevansen bör 
tydliggöras. Informationen i reflektionsdokumenten bör tas 
tillvara vid programutvecklingen. Ett relativt högt antal 
kurser med lågt helhetsbetyg, men positiv trend. 

Jämställdhetsperspektiv  x  Medvetenhet finns och utformning och genomförande tycks 
fungera. Finns dock ingen information om hur 
jämställdhetsperspektivet lyfts i innehållet under rubriken. 
Under rubrik hållbarhet står om genus i kursen 
Transportsystem. Innehållsfrågan bör ses över och 
förstärkas eller synliggöras.  

Hållbarhetsperspektiv x   Hållbarhetsaspekter är en naturlig del av programmet, men 
skulle kunna synliggöras mer för såväl befintliga som 
presumtiva studenter.  



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSKANSLIET/IL-NÄMNDEN 
Dnr LiU-2020-03042 

Handlingsplan för KTS -programmet 
2020-11-13 

5(5) 

 

 
 

 
 
 
 

 
Kommentar till måluppfyllelse: Viss osäkerhet antyds en osäkerhet kring måluppfyllelse för civilingenjörsexamen och masterexamen. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Låg genomströmning som möjligen korrelerar med gymnasiebetygen. Rekrytering 
till programmet är framskrivet som det största problemet. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att KTS-programmet huvudsakligen fungerar väl, men 
att ett arbete skulle kunna genomföras för att synliggöra vissa aspekter och tydliggöra relevansen och den röda tråden så att såväl nuvarande 
studenter som presumtiva studenter får en tydligare bild av programmet och det yrkesliv där kunskapen inom området efterfrågas. Detta arbete 
kan i nästa led nyttjas i studentrekryteringssammanhang. I övrigt tycks utformning och genomförande samt forskningsanknytning fungera väl och 
lärarkapaciteten och -kompetensen är god. Detsamma gäller arbetslivsperspektivet och hållbarhetsperspektivet. Att jämställdhetsperspektivet 
verkligen tas upp i innehållet måste säkerställas. Informationen i reflektionsdokument bör tas omhand för programutveckling och en 
alumniuppföljning bör genomföras när stöd och resurser finns tillgängliga.  
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 


