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Handlingsplan för forskarutbildning i kognitionsvetenskap  

 
Utifrån genomförd dialog och bedömningsmatris används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, 
hur och när de ska genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter 
genomförandet.   

 
Vad ska 
åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Forskarutbildningens 
genomförande:  
Planering av 
doktorandkurser 

Återkommande doktorandkurser 
planeras fr.o.m. i år två år framåt. 
Planen uppdateras och kommuniceras 
till alla doktorander under hösten varje 
år, i god tid före doktorandernas 
intresseanmälningar för IDA:s 
doktorandkurser för nästkommande år 
(som på IDA vanligtvis sker i 
november/december). Handledarna 
och doktoranderna tar hänsyn till detta 
i den regelbundna uppdateringen av 
individuella studieplaner.  

 

oktober 2020  Enhetschef COIN (Cognition and 
Interaction Lab) 
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Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling:  
Erfarenhetsutbyte bland 
handledarna 

Erfarenhetsutbytet bland handledarna 
sker i nuläget relativt informellt inom 
ramen för forskningsgrupps- och 
avdelningsmöten, samt inom enskilda 
handledningsgrupper. Detta 
kompletteras med mer formella möten 
av KV-handledarkollegiet en gång per 
termin, där alla interna och externa 
handledare bjuds in.  
 
För att underlätta regelbundet 
erfarenhetsutbyte, och för att göra de 
externa handledarna mer delaktiga, 
skapas också en e-postlista för 
diskussion bland handledarna inom 
forskarutbildningsämnet 
kognitionsvetenskap. 

 

december 2020 Enhetschef COIN 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling:  
Uppföljning av alumner 

Ämnesgruppen skapar en webbsida 
med information, länkar, osv. om 
tidigare (och aktuella) doktorander och 
avhandlingar inom KV-ämnet. 
Informationen uppdateras minst en 
gång per termin. I samband med detta 
uppdateras också 
kontaktinformationen för alumner. 

juni 2021 Enhetschef COIN 
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Forskarutbildningsämne:  
Ämnesbeskrivningen / 
allmänna studieplanen 

Ämnesbeskrivningen för KV behöver 
ses över med tanke på att 
forskarutbildningsämnet kognitiva 
system har avvecklats och design har 
tillkommit (båda på TekFak). 
Nuvarande ämnesbeskrivningen 
kommer att ses över av en mindre 
arbetsgrupp (huvudhandledarna), som 
formulerar tänkta ändringar, som 
sedan diskuteras av KV-ämnets 
handledargrupp (jfr. nedan). 
Programansvariga för kandidat- och 
mastersprogrammet involveras för att 
säkerställa kontinuitet mellan 
nivåerna. Den uppdaterade 
ämnesbeskrivningen behöver sedan 
godkännas av fakulteten. 
 

december 2021 Enhetschef COIN 
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Forskarutbildningens 
genomförande:  
Uppdatering av villkor för 
doktorander i 
kognitionsvetenskap 

Formuleringarna i IDA:s gemensamma 
ISP-mall (som används för 
forskarutbildningsämnen på både 
FilFak (kognitionsvetenskap) och 
TekFak (datalogi, design)) och andra 
styrdokument för forskarutbildningen 
på IDA ses över (och förtydligas där det 
behövs) för att säkerställa att korrekt 
och fullständig information förmedlas 
för varje forskarutbildningsämne.  
 
Rutinerna för IDA:s 
ämnesövergripande 
informationsmöten ses över för att 
säkerställa att rätt information 
förmedlas även för de mindre 
forskarutbildningsämnena (inkl. 
kognitionsvetenskap). 

 
KV-ämnets doktorander och 
handledare involveras i detta arbete för 
att identifiera existerande otydligheter. 

 

december 2021 Forskarutbildningssamordnare 
IDA 
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Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling:  
Utvärdering av 
doktorandkurser 

Utvärdering av doktorandkurser 
diskuteras på IDA på ett ämnes- och 
fakultetsövergripande sätt inom 
handledarkollegiet och nämnderna. 
Utvärderingsformer och –rutiner 
behöver därför ses över och 
vidareutvecklas centralt på IDA. 
 

december 2022 Forskarstudierektor IDA 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskarutbildningsstudierektor/prefekt detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd 
åtgärd biläggas handlingsplanen.  
 
 

 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för Filosofiska fakulteten vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit dekan 
och ordförande Karin Axelsson, ledamöterna; Lena Adamsson, Maria Brandén, Mathias Broth (föredragande), Asta Cekaite, Henrik 
Danielsson, Åsa Danielsson, Anika Ernvik, Eva Hemmungs Wirtén, Emma Linder, Catrin Lundström, Lena Adamsson och Carl Schlyter. 
Därutöver har närvarit utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, koordinator och 
sekreterare Dana Vagner samt fackliga representanterna Carine Signoret, SACO och Veerle Bergqvist, OFR/S. 
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