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Forskarutbildningsämne 
 
Avgränsningen av 
forskarutbildningsämnet 
och dess koppling till den 
vetenskapliga grunden och 
beprövad erfarenhet är 
välmotiverad och adekvat. 
 

Forskarutbildningsämnet beskriver väl det 
övergripande området och avgränsningen genom de 
existerande inriktningarna på ämnet. Utbildningen 
bedöms ha god relation till ämnet och är i hög grad 
relevant inom akademin. 

Samhällsperspektivet 
bör tydliggöras 
ytterligare.  

Behövs en 
omfattande analys 
om framtiden för 
denna utbildning vid 
ITN. 

 

Handledar- och 
lärarkompetens 
 
Antalet handledare och 
lärare och deras 
sammantagna kompetens 
(vetenskapliga, 
pedagogiska) är adekvat 
och står i proportion till 
antal forskarstuderande 
samt utbildningens innehåll 
och genomförande på såväl 
kort som på lång sikt. 

Antalet handledare och lärare och deras 
sammantagna kompetens är adekvat och står i 
proportion till utbildningens innehåll och 
genomförande.   
 
Det finns 12 huvudhandledare, 21 handledare, och 
27 doktorander. Bland handledarna är 10 
professorer och 20 är docenter.  Vid ITN finns det 3 
handledare, varav en är professor och två docenter. I 
genomsnitt har varje huvudhandledare 2,25 

 Behöver följas upp 
pensionsavgångar 
inom 
Beräkningsmatematik 
och eventuell 
nyantagning till 
inriktningen  

 



 doktorander. De flesta handledarna vid MAI har 
genomgått handledarutbildning.  
 
Det finns administrativa rutiner för byte av 
handledare och doktoranderna informeras om 
dessa. 
 

Forskarutbildningsmiljö 
 
Forskningen vid lärosätet 
har en sådan kvalitet och 
omfattning att utbildning 
på forskarnivå kan 
bedrivas med hög 
vetenskaplig nivå och med 
goda utbildningsmässiga 
förutsättningar i övrigt. 
Relevant samverkan sker 
med det omgivande 
samhället både nationellt 
och internationellt. 
 
 

Forskarutbildningsmiljön anses vara god för 
doktoranderna. Vissa inriktningar är små, men det 
finns en övergripande struktur. 
 
Bredd och djup avseende handledarkompetens och 
forskningsinriktningar.   

Forskarutbildningen 
behöver säkerställa att 
relevant samverkan med 
omgivande samhälle 
sker för samtliga 
doktorander. 
 
Kvinnor är 
underrepresenterade 
bland både doktorander 
och handledare.  

 Forskningen 
bedrivs inom flera 
olika inriktningar.  
Det finns 21 
huvud- och 
biträdande 
handledare varav 3 
är kvinnor (2 
huvudhandledare). 
Antalet 
doktorander är 27 
varav 6 är kvinnor. 
Den 
genomsnittliga 
tiden till 
disputation är 
drygt 4 år. 
De flesta 
doktorander är 
antagna på en 
SIDA-projekt. 
 



Uppfyllelse av 
examensmål 
 
Utbildningen möjliggör 
genom utformning och 
genomförande samt 
säkerställer genom 
examination att 
doktoranden, när examen 
utfärdas, uppfyller samtliga 
examensmål. 
 
 

Systematisk uppföljning av måluppfyllelsen görs 
med hjälp av ISPn. ISPn är ett viktigt verktyg vid 
planeringen och uppföljning av forskarutbildningen.  
Det finns tydliga rutiner för dess hantering och 
uppföljning.  Den fakultetsgemensamma bilagan 
med examensmålen används för att säkerställa 
uppfyllelse av examensmålen. 
 

 
 

  

Jämställdhetsperspektiv 
 
Ett jämställdhetsperspektiv 
beaktas, kommuniceras och 
förankras i utbildningens 
innehåll, utformning och 
genomförande. 
 
 

Ett jämställdhetsperspektiv är delvis integrerat i 
utbildningens utformning och genomförande. Policy 
för lika villkor finns på institutions-, fakultets- och 
universitetsnivå.  

Behöver utvecklas ett 
mer systematiskt arbete 
för att säkerställa att 
utbildningens 
utformning och 
genomförande främjar 
jämställdhet och att 
utbildningen inkluderar 
ett 
jämställdhetsperspektiv. 
Flera goda exempel och 
kvinnliga förebilder kan 
tas fram. 

 18 manliga och 3 
kvinnliga 
handledare 
 
 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 
 
Utbildningens innehåll, 
utformning och 
genomförande och 

På institutions- och fakultetsnivå finns en god 
organisation och struktur för genomförande av 
forskarutbildningen och uppföljningen av 
densamma. En övergripande uppföljning 
hargenomförts vartannat år via 
doktorandundersökning. ISPn används för 

Finns behov att 
kursutbudet ses över. 
 
Utbildningen behöver 
vidta åtgärder för att 
doktoranderna 

  



examination följs 
systematiskt upp, resultaten 
av uppföljningen omsätts 
vid behov i åtgärder för 
kvalitetsutveckling och 
återkoppling sker till 
relevanta intressenter; 
Lärosätet verkar för att 
doktoranden genomför 
utbildningen inom planerad 
studietid. 

uppföljning av examensmålen och åtgärder vidtas 
vid behov. 
 

genomför utbildningen 
inom planerad studietid. 

Doktorandperspektiv 
 
Doktoranden ges möjlighet 
att ta en aktiv roll i arbetet 
med att utveckla 
utbildningens innehåll och 
genomförande; 
Utbildningen säkerställer 
en god fysisk psykosocial 
arbetsmiljö för 
doktoranden. 

Doktorandperspektivet beaktas av 
doktorandrepresentanter vid FUN och LiTHs och 
MAIs styrelsen, även på LiU-nivå vid Kvalitetsrådet, 
nätverket LiU-PHD och Universitetsstyrelsen. 

   

Arbetsliv och samverkan 
 
Utbildningen är utformad 
och genomförs på ett sådant 
sätt att den är användbar 
och utvecklar doktorandens 
beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet, 
både inom och utanför 
akademin. 
 
 

Doktorander inom tillämpade projekt har 
industrikoppling. 
 
Forskarutbildningen är anpassad för doktorander 
som tänker sig en fortsättning inom akademin. 
Doktorander som är anställda vid universitet deltar i 
grundutbildningen och utför 
institutionstjänstgöring. Utbildningen är användbar 
och förbereder doktorander för ett arbetsliv inom 
akademin.  
 

 Utbildningen bör 
tydliggöra hur 
arbetslivsperspektivet 
säkerställs och 
säkerställa att 
doktoranderna 
förbereds till ett 
föränderligt arbetsliv 
även utanför 
akademin. 

Återkoppling från 
arbetslivet till 
ämnet saknas. 
 



 
 
 
Närvarande vid dialogen den 23 september 2020, kl. 13-14: Joakim Arnlind (proprefekt MAI), Tomas Sjödin (ansvarig person för kvalitetsrapporten 
och forskarstudierektor MAI), Nicolette Lakemond (ordförande FUN), Maria Mitradjieva (utbildningsledare, TFK). Göran Forsling (prefekt MAI) – ej 
närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
 
 
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
 
 
 
 
 
 
 

Hållbarhetsperspektiv 
 
Ett hållbarhetsperspektiv är 
integrerat i 
forskarutbildningens 
innehåll, utformning och 
genomförande. 

Arbetet med att integrera hållbar utveckling i 
utbildningen sker främst genom forskningen. 
 
 
 

Utbildningen ska 
tydliggöra hur 
hållbarhetsperspektivet 
integreras i 
utbildningen. 

  



Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
Underskrift dekan 
 


