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Bedömningsmatris: Fakultetsdialog Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik (MT)                    
 
Närvarande vid dialogen 28/9-2020:  Ulf Nilsson, Helena Herbertsson, Annalena Kindgren, Inger Erlander Klein, Tea Nygren, Jimmy Johansson, 
Linnea Bergman och Johannes Knutas 
 

 Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande översyn 

Kommentarer 

Måluppfyllelse  x  Bra analys av måluppfyllelse år 1-3 uppdelat på CDIO-rubrikerna. 
Den ämnesmässiga progressionen fungerar väl under de första 
åren. Mer oklart hur övrig progression inom exempelvis generiska 
färdigheter ser ut samt progressionen inom masterprofilerna. 
Resonemangen kring måluppfyllnaden för civing och master 
behöver stärkas under ”Lägesbedömning och vidare arbete”. 
Fortsatt arbete krävs för att tillse att 1.4 och 1.5 ifylls i 
kursmatriserna. 

Utformning och 
genomförande 

x    Utformning och genomförande tycks fungera väl. Hög grad av 
studentaktiva lärformer och examinationsformer. Bra initiativ med 
kommunikationsstrimma svenska/engelska. Behov av väldigt dyr 
utrustning leder till viss sårbarhet.  Examensgraden är dock låg, så 
en analys om det finns något i utformning och genomförande som 
föranleder låg genomströmning är angeläget. 

Forskningsanknytning  x   God forskningsöverbyggnad. Unika förutsättningar med domen. 
Kurs i vetenskaplig metodik. 

Lärarkompetens x   Lärarkapacitet och -kompetens är tillfredsställande, men viss 
vaksamhet krävs särskilt på masternivån där vissa kurser är 
individberoende. 

Arbetslivsperspektiv x   Ingen alumniuppföljning genomförd, vilket borde ske, men flera 
aktiviteter genomförs för att ge studenterna insikter om kommande 
yrkesliv och ge förutsättningar för att möta förändringar i 
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Kommentar till måluppfyllelse: Måluppfyllelsen i sig fungerar, men viss osäkerhet finns kring progressionen inom särskilt masterprofilerna. 
Resonemangen kring måluppfyllnaden för civing och master behöver stärkas under ”Lägesbedömning och vidare arbete”. 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen: Genomströmningen är låg, ca 30%, och poängproduktionen per termin är lägre än för 
vissa andra program. Orsaken till detta bör analyseras. Söksiffrorna är vikande. 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
Utifrån inlämnad kvalitetsrapport och tillhörande bilagor gör fakultetsledningen bedömning att MT-programmet i sin helhet fungera bra. Utformning 
och genomförande tycks fungera väl, forskaranknytningen är god, lärarkapacitet- och kompetens är huvudsakligen god och de fyra perspektiven tas 
huvudsakligen omhand på ett adekvat sätt.  Dock är det angeläget att synliggöra progressionen i åk 4-5 som leder till en masterexamen samt säkerställa 
måluppfyllelse för tre examina. Utöver detta bör en analys av den låga examensgraden genomföras. Även en alumniuppföljning bör genomföras mär 
stöd och resurser finns tillgängliga. 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
Dekan  

yrkeslivet. Spännande med MT-dagar och C Awards. Viss 
vaksamhet krävs då många av eventen är studentdrivna. 

Studentperspektiv x   Bra att informationen i reflektionsdokumenten tas tillvara. Goda 
resultat vid studentundersökningen. Arbete krävs på kursnivå för 
att öka svarsfrekvensen i Evaliuate genom att visa att synpunkterna 
tas om hand och leder till kursutveckling. Arbeta även kontinuerligt 
med de kurser som samläses. 

Jämställdhetsperspektiv x   Jämställdhetsperspektivet beaktas vid utformning och 
genomförande samt tas upp i några kurser inklusive 
kandidatprojektet. Nämnden arbetar systematiskt med frågan. 

Hållbarhetsperspektiv x   Den dimension som bedöms få minst utrymme är den ekologiska. 
Övriga dimensioner adresseras på ett adekvat sätt. Bra 
vidareutvecklingsinitiativ identifierade. 
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Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen genomförs?  

Synliggöra 
progressionen på 
masternivå. 

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

December 
2022 

PPG-ordföranden via PPG 

Säkerställa 
programmets 
måluppfyllelse. 

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

December 
2022 

PPG-ordföranden via PPG 

Genomströmning och 
examensfrekvens är för 
låga. 

Analys av orsakerna. December 2021 PPG-ordföranden via PPG 
 

Genomströmning och 
examensfrekvens är för 
låga. 

Dialog med institutionerna om åtgärder. December 
2025 

PPG-ordföranden via PPG 
 

Många studenter slutför 
ej sina examensarbeten. 

Analys av varför studenterna inte slutför 
sina examensarbeten. 

December 2021 Programnämndsordföranden via 
institutionerna 

Många studenter slutför 
ej sina examensarbeten. 

Dialog med institutionerna om åtgärder 
samt säkerställa genomförande av dessa 
för att få fler studenter att slutföra sina 
examensarbeten. 

December 
2025 

Programnämndsordföranden via 
institutionerna 

Synliggöra 
forskningsanknytningen  

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

December 
2021 

Programnämndsordföranden via LGU 
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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. 

December 
2021 

Programnämndsordföranden via LGU 

Utföra 
alumniundersökning 

PPG initierar alumniundersökning när 
LiU-resurser finns. 

Juni 2021 PPG-ordföranden via PPG 
 

 


