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Tidsplan för utbildningsutvärdering 2018/2019 för Internationellt
masterprogram i informationsteknologi och lärande.
Program som utvärderas
Lärande, kommunikation och IT magisterprogram, 60 hp (utvärderas i samverkan med IT fakulteten)
Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, 120 hp (utvärderas i samverkan
med IT fakulteten)

Datum

Aktivitet

April




IT-fakulteten rekryterar bedömargrupp.
Programråden föreslår bedömningsunderlag samt informerar
studenter om kommande granskning.

Maj–Juni



Förslag på bedömargrupp och underlag skickas med kallelse till
fakultetsstyrelserna.
31 maj bedömargrupp och underlag fastställs av ITfakultetsstyrelsen.
13 juni bedömargrupp och underlag fastställs av
Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen.
Beslut om utseende av ordförande för bedömargruppen.
Programledarna gör en beskrivande ramberättelse/reflektion om
respektive program på svenska inklusive programstruktur och
programutveckling/åtgärder.






Juni/juli



Fakulteterna förser bedömargruppen med länk till GUbox.

Juli/augusti



IT-fakulteten kommer överens med bedömargruppen om datum
för platsbesök så snart vi har respektive bedömargrupp på plats.
Institutionerna meddelar datum till berörd personal och studenter.

September



Bedömargruppen genomför ett förberedande möte
(upptaktsmöte) efter att ha tagit del av underlaget. Detta möte
syftar bland annat till att planera de intervjuer som ska
komplettera det skriftliga underlaget genom platsbesök.
Fakulteterna förser bedömargruppen med kompletterande
underlag om så önskas.
Fakulteter i dialog med bedömargruppen tar fram schema för
platsbesök. IT-fakulteten hjälper till och samordnar schema och
eventuella önskemål vad gäller kompletteringar.




Oktober



Bedömargruppen arbetar med insamlat underlag.

Oktober-november



Bedömargruppen genomför platsbesök enligt framtaget schema.
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December/januari



Bedömargruppen arbetar med bedömarutlåtande. Ett utlåtande
för respektive program.

8 februari 2019



Bedömargruppen skickar sina preliminära utlåtanden till respektive
fakultet.
Fakulteterna har möjlighet att kommentera utlåtandet inom 3
veckor.



1 mars 2019



Fakulteternas kommentarer lämnas till bedömargruppen.

8 mars 2019



Bedömargruppen fastställer sina utlåtande och fakulteterna
publicerar dem enligt sina respektive riktlinjer.

Mars-juni 2019



Programansvariga Institutioner inleder arbetet med framtagande
av utvecklingsplan/åtgärdsplan för utvärderade program.
Programansvarig institution presenterar en
utvecklingsplan/åtgärdsplan vilket i normalfallet bör ske inom tre
månader efter att bedömargruppens utlåtande har fastställts.



September

fakultetsstyrelsernas
första höstmöte

September 2020



Programledare/utbildningsansvariga presenterar utvecklingsplan
för respektive utvärderad utbildning. Utvecklingsplanerna fastställs
av fakultetsstyrelserna vid höstens första möte. Fakulteterna
publicerar enligt sina respektive riktlinjer.
Utvecklingsplan/åtgärdsplan följs upp av fakultetsstyrelserna.

