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Handlingsplan för forskarutbildning i Tema Kultur och samhälle  

 
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?  
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Forskarutbildningsmiljö Ytterligare förstärkning av miljön 
genom initiativ till nya samarbeten, 
institutionellt genom IKOS men också 
genom att LiU-Humanities konsolideras 
ytterligare och erbjuder en större kritisk 
massa för doktoranderna.  

Löpande arbete, men 
med avstämningar minst 
en gång per termin med 
start VT 2020. 

Kollegiet har gemensamt ansvar för 
löpande uppföljning, men 
forskarutbildningssamordnaren 
ytterst ansvarig som 
sammankallande för 
handledarkollegiet (HLK). Vi 
kommer även att inrätta en 
forskarutbildningsgrupp med 
doktorandrepresentanter som 
sammanträder innan HLK. 
Därmed blir även doktoranderna 
aktiva och delaktiga i utvecklingen 
av forskarutbildningsmiljön. 
Professorerna bidrar till 
utvecklingen av 
forskarutbildningsmiljön genom 
sina egna pågående 
forskningsprojekt och genom att 
aktivt utveckla nya projekt där 
doktorander medverkar. 
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Forskarutbildningens 
genomförande 

Ytterligare genomlysning av 
genomströmningen av doktorander. 
Utveckling av en doktorandhandbok 
som kan användas i flera 
forskningsmiljöer.  

VT 2021. Forskarutbildningsadministratör 
tar fram underlag. 
Forskarstudierektor (FUS ) 
analyserar och föreslår åtgärder 
tillsammans med 
forskarutbildningssamordnare och 
handledarkollegiet. FUS har det 
övergripande ansvaret.  

Jämställdhetsperspektiv Genomgång av obligatoriska kurser för 
att säkerställa 
jämställdhetsperspektivet. Löpande 
diskussion i kollegiet för att säkerställa 
att jämställdhetsperspektivet tillgodoses 
på alla nivåer i forskarutbildningen. 

 

HT 2021. FUS ansvarar för att ta fram en 
formulering som kan användas i 
samtliga kursplaner vid IKOS. 
Professorer och andra seniora 
forskare som undervisar 
säkerställer att 
jämställdhetsperspektivet 
inkluderas i undervisning och 
litteratur. Handledarkollegiet har 
övergripande ansvar. 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
INSTITUTIONEN FÖR KULTUR OCH SAMHÄLLE  

 
4(6) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

Implementering av systematiska rutiner 
för kursutvärdering av obligatoriska 
forskarutbildningskurser. Blankett finns 
som ska distribueras till kursansvarig av 
forskarutbildningsadministratör. 
Översikt av studieplanen i enlighet med 
revisionerna i kvalitetssäkringsarbetet.  

HT 2020, fortlöpande 
arbete. 

Kursutvärderingen genomförs och 
sammanställs av kursansvarig med 
stöd av forskarutbildnings 
administratör. 
Sammanställningarna skickas till  
forskarutbildningssamordnare, 
som tillsammans med kursansvarig 
diskuterar utfall och tar fram 
eventuella åtgärdsplaner. 
Utvärderingarna och eventuella 
åtgärdsplaner diarieförs av 
forskarutbildningsadministratör.  
Återkoppling till doktoranderna ges 
av forskarutbildningssamordnaren 
förslagsvis vid nästkommande 
forskarutbildningsgruppsmöte. 
Övergripande ansvar: 
Forskarutbildningssamordnare.  
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Arbetslivsperspektiv 
och samverkan 

En diskussion bör initieras som syftar 
till att identifiera och formulera 
strategier för samverkan. Vi följer IKOS 
samverkansarbete. Befintliga 
samarbeten mellan IKOS avdelningar 
utnyttjas redan för doktorandernas 
undervisning, men kan utvecklas 
ytterligare bl.a. genom LiU-humanities.  
Temat har sen lång tid tillbaka väl 
utvecklade samverkansformer med 
såväl kulturarvsinstitutioner som andra 
forskningsmiljöer. Genom värdskapet 
för Culture Unbound finns möjlighet till 
ytterligare nya former för samverkan 
särskilt vad gäller 
forskningskommunikation. Strategier 
för framtida samverkan utvecklas 
kontinuerligt med externa partners och 
forskningsprojekt både på nationell och 
internationell nivå.  

 

HT 2020 Huvudhandledare bistår vid 
doktoranders karriärplanering 
(arbetslivsperspektiv). Tillgång på 
undervisning koordineras av 
avdelningschefen. Ansvarig: 
huvudhandledare och FUS (som 
kontrollerar att detta finns med i 
doktorandernas ISP). FUS samt 
avdelningschef har ansvar för 
frågor kring samverkan.  
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Hållbarhetsperspektiv Relevanta aspekter av hållbarhet bör 
tydligare inkluderas i 
forskarutbildningen. 

HT 2021 FUS arbetar på institutionsnivå och 
följer fakultetens övergripande 
arbete samt ser till att fakultetens 
strategier för att inkludera 
hållbarhetsperspektivet 
implementeras i 
forskarutbildningen. Övergripande 
ansvar: FUS 

 
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, Mattias Arvola, Maria Brandén, Mathias Broth (föredragande), Asta Cekaite, 
Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, Anika Ernvik, Mark Granberg, Eva Hemmungs Wirtén, Emma Linder och Carl Schlyter. Därutöver har 
närvarit utbildningsledare och bitr kanslichef Charlotta Einarsson (föredragande), kanslichef Helena Klöfver, koordinator och sekreterare 
Dana Vagner samt fackliga representanten Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 
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