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Handlingsplan för forskarutbildningen Handikappvetenskap   

 
Utifrån genomförd dialog och bedömning används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och 
när de ska genomföras samt vem (vilken funktion) som ansvarar för genomförandet. Om ni i kolumnen ”Vem ansvarar för….” anger flera 
ansvariga så behöver det preciseras vad olika funktioner/roller ansvarar för. Exempelvis att FUS har det övergripande ansvaret men att 
forskningsledaren (-na) ansvarar för en viss del av åtgärden/utvecklingen. 
 
Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras efter genomförandet.   

 
Bedömningsområde  Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  
Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  
Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  
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Handledar- och 
lärarkompetens 
 

Med hänsyn till att 
forskarutbildningsmiljön 
idag har få anställda som 
kan åta sig uppdrag som 
huvudhandledare bör en 
plan utvecklas för att i så 
väl det korta som i det 
längre perspektivet 
säkerställa att det finns 
tillräcklig tillgång till 
huvudhandledare inom 
miljön eller på annat sätt 
knyta huvudhandledare 
till miljön. 

Först ska en sammanställning 
tas fram för alla disputerade 
på avdelningen med avseende 
på vilka meriter som saknas 
för att ansöka om docentur. 

 
Baserat på den 

sammanställningen så ska en 
plan tas fram för hur 
personalen kan stödjas i sin 
meritering mot docentur. 
Denna plan ska också 
inkludera andra förslag på 
åtgärder för att säkerställa 
handledarkompetens som till 
exempel rekryteringar och 
adjungeringar. 

VT21 
 
 
 
 
 
 
HT21 

Forskningsledare 
 
 
 
 
 
 
Avdelningschef 
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Forskarutbildningsmiljö 
 

Ett eventuellt fortsatt 
samarbete mellan de tre 
lärosätena (LiU, OrU 
och JU) som ingår i IHV 
är när kvalitetsdialogen 
genomförs under 
förhandling. Nuvarande 
avtal går ut per den 31 
december 2020. Med 
hänsyn till att det råder 
osäkerhet kring om och i 
så fall hur kommande 
samarbetsavtal 
eventuellt kommer att 
vara formulerat behöver 
forskarutbildningsmiljön 
ha en beredskap för att 
hantera de eventuella 
förändringar som krävs 
för att 
forskarutbildningen 
även fortsättningsvis ska 
kunna upprätthålla god 
kvalitet.   

Ta fram en plan för hur 
forskarutbildningen ska 
genomföras baserat på hur 
IHV-samarbetet ser ut efter 
2020 och i förekommande fall 
revidera den allmänna 
studieplanen. 

VT21 Forskningsledare 
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Hållbarhetsperspektiv 
 

Hållbar utveckling 
integreras framför allt i 
forskarutbildningen 
genom baskurserna i 
handikappvetenskap där 
hållbar utveckling vad 
avser sociala aspekter 
främst aktualiseras. Ett 
bredare perspektiv på 
hållbar utveckling bör 
integreras i 
forskarutbildningen. 

Kursplanerna och innehållet i 
baskurserna ska ses över för 
att inkludera fler aspekter av 
hållbar utveckling.  

HT 21  
(eftersom 
kurserna ges 
vartannat år och 
nästa gång är VT 
22) 

Forskningsledare 

 
Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskarstudierektor/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, Policarpio Bernerstedt, Mathias Broth (föredragande), Asta 
Cekaite, Henrik Danielsson, Åsa Danielsson, August Goldhahn, Mark Granberg, Eva Hemmungs Wirtén, Karin Osvaldsson Cromdal 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 Rowena Sarinas Bladh, OFR/S. 
 

 
 

Karin Axelsson 
Dekan         Mathias Broth 
          Prodekan 


	Handlingsplan för forskarutbildningen Handikappvetenskap

