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Programråd för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet -
förbättring 

Tid: 
Plats: 

Måndagen den 18 februari 2019 kl. 9:30-11 :30 
Campus Gotland C20, samt via länk 

Närvarande 
Mia Ljungblom, programansvarig 
Annika Skoglund, lära1Tepresentant 
Lovisa Björck, studentrepresentant 
Cathrine Lönneberg, studentrepresentant 
Sofie Näslund, studentrepresentant, from §8 
Maiiin Forsberg, studentrepresentant, from §8 
Sara Utas Vestling, studievägledare 
Emma Kristensen, utbildningsledare 

§1 Mötets öppnande 
Mia Ljungblom förklarade mötet öppnat. 

§2 Val av sekreterare och justeringsperson 
Beslut: 

att utse Emma Kristensen till sekreterare och Lovisa Björck 
till justeringsperson. 

§3 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

§4 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte (12/10 -18) gicks igenom och 
lades till handlingarna. 

§5 Information från programansvarig 
Årskurs 1 och 2 kommer att bjudas in till presentationerna av 
examensarbetena för att öka förståelsen för vad examensarbete är. 
Vaije onsdag är det ett möte på avdelningen om de kurser som ges 
på kandidatprogrammet. 
Programansvarig önskar ha tre möten per termin med studenterna 
för att stämma av hur allting fungerar. 
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18§29 Självutvärdering av programmet 
Programansvarigs utvärderingsrapport presenterades (programmet 
utvärderades under 2018). 

§6 Kursutvärderingar 
Kursvärderingarna för I TG283 Projekt och ledning, I TG256 
Ledarskap och konflikthantering, I TG268 Att leda förändring, 
I TG261 Ledarskap och kultur, I TG259 Tillämpad variation och 
statistik, I TG260 Lean Management, I TG273 Six Sigma, I TG284 
Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring samt I TG262 
Ledarskap och coaching gicks igenom. 

§7 Förbättringsarbete 
Information om planerat förbättringsarbete utifrån 
utvärderingsrapporten. 

§8 Verksamhetsrapport 2018 
Programansvarigs verksamhetsrappmt presenterades. 

§9 Kursplaner läsåret 2019/2020 
a) Nya kurser 
Förslag på nya kursplaner fanns: 

I TG293 Ledarskap och kultur 
I TG294 Six Sigma 
I TG295 Förändringsledning 
I TG296 Ledarskap och coachning 

Beslut: 
- att för I TG293 fö1tydliga att opponeringen ska vara muntlig 

och skriftlig samt att delegera till programansvarig att 
formulera sista meningen i innehållet och därefter tillstyrka 
kursplanen. 

- att efter smärre redaktionella ändringar tillstyrka kursplanen 
för ITG294. 

- att uppdra åt programansvarig att ta fram ett nytt förslag på 
kursplan för I TG295 som sedan tillstyrks via per capsulam. 

- att efter smäne redaktionella ändringar tillstyrka kursplanen 
för ITG296. 

b) Revidering av befintliga kurser 
Förslag på revidering av befintliga kursplaner fanns: 

_ l ~Q:~3§ _ Verksamhetssystem och ledning 
I TG253 Lean Management 
I TG283 Projekt och ledning 
I TG284 Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring 
I TG23 l Introduktion till kvalitetsteknik (fristående) 
I TG262 Ledarskap och coachning (fristående) 
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1 TG232 Kvalitetsutveckling (fristående) 
1 TG235 Ledarskap och kommunikation (fristående) 
1 TG242 Hållbar utveckling och CSR (fristående) 

Beslut: 
- att fastställa revideringen av 1 TG236 enligt förslag. 
- att delegera till programansvarig att lägga till huruvida 

redovisningen är muntlig och/eller skriftlig samt därefter 
fastställa revideringen av 1 TG253. 
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- att stryka trettonde målet i kursplanen för 1 TG283 samt att 
delegera till programansvarig att se över om några mål kan 
slås ihop och därefter fastställa revideringen av kursplanen. 

- att stryka sista meningen under innehåll, slå ihop två mål samt 
göra smärre redaktionella justeringar och därefter fastställa 
revideringen av 1 TG284. 

- att efter smäITe redaktionella justeringar tillstyrka 
revideringen av 1 TG231. 

- att lägga till att kursen inte kan ingå i examen tillsammans 
med 1 TG296 Ledarskap och coachning och därefter tillstyrka 
revideringen av 1 TG262. 

- att delegera till programansvarig att undersöka om 
redovisningen ska vara muntlig och/eller skriftlig och därefter 
tillstyrka revideringen av 1 TG232. 

- att tillstyrka revidering av 1 TG235 enligt förslag. 
- att delegera till programansvarig att utreda lämplig 

formulering av innehållet och därefter tillstyrka revidering av 
1TG242. 

§10 Kvalitetsdiskussion; studenternas kommentarer 
Diskussion. 

§11 Övriga frågor 
Ett arbete med att uppdatera fakultetens riktlinjer för 
kursvärderingar pågår. 
Studenterna i programrådet planerar att anordna kursvärderingsfika 
för att försöka få upp svarsfrekvensen på kursvärderingarna. 
Utbildningsutvärderingen: bedömarna förslog att programrådet ska 
ha ytterligare en yrkeslivsrepresentant i programrådet. Programrådet 
önskade adjungera en person från yrkeslivet. Programansvarig 
uppdrogs att försöka hitta en lämplig person till detta. 

§12 Nästa datum 
Programansvarig doodlar om en tid för nästa sammanträde. 

§13 Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 
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E~ ris sen 

Justeras 

Mia Ljungblom 
Ordförande 
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-
Lovisa Björck 


