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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 såväl akademin som 
samhället. 

Det bör vidtas synliga 
åtgärder för att få ner 
utbildningstiden till max 
4 år. 

 ASPn ska finnas på 
engelska 

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 7 huvudhandledare, 14 handledare, och 15 
doktorander. Bland handledarna är 8 professorer 
och en är docent. I genomsnitt har varje 
huvudhandledare 2,14 doktorander. De flesta 
handledare 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. 
 
 

En stor del av forskningsverksamheten är 
finansierad av externa medel vilket möjliggör nära 
kontakt med näringslivet. 
Forskarutbildningsmiljön anses vara god för 
doktoranderna.  
 
Bredd och djup avseende handledarkompetens och 
forskningsnätverk både nationellt och 
internationellt.   

 
 

 Det finns 14 huvud- 
och biträdande 
handledare varav 2 är 
kvinnor. 
Huvudhandledarna är 
uteslutande män. 
Antalet doktorander 
är 15 varav 7 är 
kvinnor.  Kvinnor är 
underrepresenterade 
bland handledare. 

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. Det finns tydliga rutiner för 
dess hantering och uppföljning. 
 

   



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. 

  

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

På institutions- och fakultetsnivå finns en god 
organisation och struktur för genomförande av 
forskarutbildningen och uppföljningen av 
densamma. En övergripande uppföljning har 
genomförts vartannat år via 
doktorandundersökning. ISPn används för 
uppföljning av examensmålen och åtgärder vidtas 
vid behov. 
 

   

Doktorandperspektiv 
 

Doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att 
utveckla utbildningen och doktorandinflytandet 

   



 
 
 

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. 

används i kvalitetssäkring och utveckling av 
utbildningen. Doktorandperspektivet beaktas av 
doktorandrepresentanter vid ITN, FUN och LiTH – 
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. 
 
 

En stor del av forskningsverksamheten är 
finansierad av externa medel vilket medför att 
doktoranderna har nära kontakt med såväl 
näringsliv som offentliga aktörer.  En stark 
samverkan är utvecklad med industri och samhället 
både nationellt och internationellt. 
Industriverksamma doktorander har en naturlig 
koppling till näringslivet. Doktorander som är 
anställda vid universitet deltar i grundutbildningen 
och utför institutionstjänstgöring. Utbildningen är 
användbar och förbereder doktorander för ett 
föränderligt arbetsliv.  
 

   

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

Arbetet med att integrera hållbar utveckling i 
utbildningen sker främst genom forskningen som i 
många fall fokuserar på att utveckla funktionella 
system som bidrar till en hållbar tillväxt.  
 
 
 

Utbildningen ska 
tydliggöra hur 
hållbarhetsperspektivet 
integreras i 
utbildningen.  

  



Närvarande vid dialogen den 24 september 2020, kl 13-14: Martin Rantzer (prefekt ITN), Pierangelo Dellacqua (ansvarig person för kvalitetsrapporten 
och forskarstudierektor ITN), Nicolette Lakemond (ordförande FUN), Maria Mitradjieva (utbildningsledare, TFK) 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  
 
 
 
Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 
 
 
 
 
Underskrift dekan 
 


