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Handlingsplan för forskarutbildning i Äldre och åldrande  

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? 
När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Försörjning och förstärkning av 
personal med 
handledarkompetens 

• Avdelningen prioriterar arbetet med att 
söka externa finansiering för post dok 
forskare och andra forskare som därmed 
kan rekryteras på mellan nivå, och som 
kan fungera som bi-handledare. 

VT2019 
Ämnesansvarig med stöd av 
professorerna 

• Avdelningen strävar efter att utlysa post 
dok positioner åtminstone en gång per år 
(under förutsättning att vi är 
framgångsrika med att få externa medel). 

VT2019 
VT2020 
VT2021 ff. 

Avdelningschef med stöd av 
professorerna 

Utöka och synliggöra utbudet 
av forskarutbildningskurser för 
doktorander.   

• Avdelningen kommer att intensifiera 
arbetet med egna kurser med inriktning 
mot forskning kring äldre och åldrande. 
Kurspaketet ”Ageing and Later Life” (med 
tre moduler) kommer att ges vartannat år. 

Kurser ges 
VT/HT2019 
VT/HT2021 
VT/HT2023 ff. 

Ämnesansvarig med stöd av 
professorerna  
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• Avdelningen kommer att intensifiera 
arbetet med egna metodkurser. 
Metodkurser kommer att ges vartannat år 
och vara inriktade mot doktorandernas 
specifika kompetensbehov. 

Kurser som ges  
VT2020 
VT2022 
VT2024 ff 

Ämnesansvarig med stöd av 
professorerna  

• Kvartalsvisa epostutskick kommer att 
göras till doktorander om 
forskarutbildningskurser vid andra 
avdelningar, institutioner och universitet.  

VT 2019 ff. 
Forskarutbildningsstudierektor 
 

• Forskarutbildningsstudierektorn får i 
uppdrag att föreslå förbättringar av 
institutionens hemsida med aktuell 
information om institutionens 
forskarutbildningskurser och att skapa 
länkar från institutionens till fakultetens 
hemsida för forskarutbildningskurser. 

VT2019 
Forskarutbildningsstudierektor 
 

Tydligare rutiner för att 
säkerställa att varje enskild 
doktorand uppnår de nationella 
examensmålen behöver 
utvecklas och implementeras i 
verksamheten. 

• Vad gäller lärandemålen följs dessa upp 
aktivt och systematiskt, och dokumenteras 
vid 30, 50 och 90% seminarier och 
dokumenteras i seminarieprotokoll. 
Avdelningen kommer att lägga speciell 
vikt vid att öka inslaget av internationella 
granskare vid dessa seminarier.  

HT2019 ff. 
Ämnesansvarig med stöd av 
handledarkollegium 
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Ytterligare utmaningar vad 
gäller planering 

• Avdelningen kommer att prioritera både 
de nationella och internationella inslagen i 
forskarutbildningen och intensifiera 
arbetet med att bidraga till och skapa nya 
svenska och internationella 
forskarutbildningsnätverk. 

HT2019 
Ämnesansvarig med stöd av 
handledarkollegium 

• Avdelningens arbete med att 
internationalisera forskarutbildningen 
kommer att få stor betydelse vid den 
planerade nyrekryteringen av en ny 
professor. 

HT2021 
Ämnesansvarig med stöd av 
professorerna 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskarutbildningsstudierektor/prefekt till detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd 
åtgärd biläggas handlingsplanen.  
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av filosofiska fakultetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan och ordförande 
Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamson, Mattias Arvola, Mathias Broth (föredragande), Asta Cekaite, Henrik Danielsson, Mark 
Granberg, Eva Hemmungs Wirtén, Stefan Jonsson, Emma Linder och Sofia Ritenius. Därutöver har närvarit kanslichef Helena Klöfver, 
koordinator och sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanterna Rowena Sarinas Bladh, OFR/S och Carine Signoret, SACO-S. 
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