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Handlingsplan för forskarutbildningen Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv    

 
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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Forskarutbildningsmiljö 
 

I syfte att ytterligare 
vidga doktorand-
ernas nätverk bör ett 
mer aktivt arbete 
bedrivas i att såväl 
bjuda in andra 
doktorander till forskar-
utbildningsmiljöns 
seminarier som 
uppmuntra 
doktoranderna i den 
egna forskar-
utbildningen att delta i 
andra miljöers 
seminarieverksamhet.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

I praktiken genomförs detta 
redan, men mer informellt.  
 
När det gäller att bjuda in 
doktorander från andra 
avdelningar till 
forskarutbildningsmiljöns 
seminarier kommer det 
genomföras systematiskt – 
genom att skicka inbjudan 
till seminarier via mail till 
doktorander inom IBL. 
___________________ 
När det gäller att uppmuntra 
doktorander till att delta i 
andra seminarier kommer 
huvudhandledaren vid 
genomgång av de 
individuella studieplanerna 
(ISP) uppmuntra och tillse 
att doktorander deltar i 
andra miljöers 
seminarieverksamheter 

 
 

 
 
 
Ht 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
____________ 
Vt 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Forskningsledaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Huvudhandledarna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FILOSOFISKA FAKULTETEN 

 
Dnr LiU-2020-00359 

3(5) 
 

 
 
 
 
 

I kvalitetssäkrings-
processen har det 
identifierats ett behov 
av att utveckla 
formerna för att 
ytterligare stötta 
doktoranderna i 
deras kompetens att 
skriva vetenskapliga 
texter på engelska  
 

1) Inventering av 
doktoranders behov av 
stöttning att skriva 
texter på engelska. 

2) Uppmuntra doktorander 
att genomgå IBLs kurs i 
Academic writing 7,5hp 

3) Om behov finns, 
undersöka möjligheten 
att internt inom LiU 
anordna en språkkurs i 
engelska med inriktning 
mot att skriva 
akademiska texter. 

Inventering ht 2020 
 
 
 

Ht 2020 
 
 
 

Ht 2021 
 
 
 
 

 

Forskningsledaren, med stöd av 
huvudhandledarna  
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Hållbarhetsperspektiv 
 

Hållbar utveckling 
integreras framför allt i 
forskarutbildningen 
genom doktorandernas 
avhandlingsarbeten där 
hållbar utveckling vad 
avser sociala och 
organisatoriska 
aspekter främst 
aktualiseras. Ett 
bredare perspektiv 
på hållbar 
utveckling bör 
integreras i 
forskarutbildningen. 

Ett bredare perspektiv på 
hållbar utveckling integrerat 
i forskarutbildningen kan 
tillgodoses på olika sätt. 
Som nämns integreras 
hållbar utveckling i 
forskarutbildningen genom 
doktorandernas 
avhandlingsarbeten som 
ofta fokuserar sociala och 
organisatoriska aspekter av 
hållbar utveckling 
Därigenom tar doktorander 
del av betydande perspektiv 
på hållbar utveckling. För 
att ge ytterligare en bredd på 
hållbar utveckling 
rekommenderas 
doktorander exempelvis att 
genomgå filosofiska 
fakultetens (nya) kurs i 
Hållbar utveckling (3 hp), 
som startar hösten 2020, 
eller motsvarande kurser 
som syftar till att stötta 
doktoranderna i att förvärva 

Ht 2020 (omgång 1) 
 
Doktorander är i 
olika faser av sin 
utbildning - därför 
kan ett bredare 
perspektiv på 
hållbar utveckling 
tillgodoses genom 
förvärvande av 
kunskaper både 
genom 
avhandlingsarbete 
och 
forskarutbildnings-
kurser. 

Huvudhandledarna med stöd 
av forskarutbildnings-
studierektorn  
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erforderliga kunskaper om 
hållbar utveckling. Att 
förvärva kunskaper som ger 
ett brett perspektiv på 
hållbar utveckling kan 
således ske på olika sätt i 
doktoranders utbildning.  
Vid handledning i samband 
med uppföljning av ISP 
säkerställs att doktorander 
förvärvat bredare kunskaper 
om hållbar utveckling. 

 
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 
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