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Bedömningsområde 
  Bedömningsgrund 

Fungerar bra Behöver delvis 
utvecklas 

Behöver mer 
omfattande 
översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne 
 

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

 x  Forskarutbildningsämnet Materialvetenskap etablerades vid LiU i sin 
nuvarande form 2016. Ämnet i sig har funnits sedan mycket lång tid 
tillbaka. Forskarutbildningsämnet beskriver väl det övergripande 
området. Utbildningen bedöms ha god relation till ämnet och är i hög 
grad relevant inom akademin. Området är till sin natur brett, 
tvärvetenskapligt och spänner över viktiga delar av fysik och kemi. 
Centralt är att studera sambanden mellan tillväxtprocesser, struktur och 
egenskaper hos avancerade funktionella och strukturella material. 
Utbildning är mycket framgångsrik att rekrytera doktorander och att få 
forskningsmedel båda externt och från strategisk forskning miljö 
Advanced Functional Materials (AFM) som finns på IFM. 

 
Saknas beskrivning av ämnet som bedrivs vid ITN. 
 
Doktorander vid Materialvetenskap är knutna till sju olika 
avdelningarna vid IFM och en avdelning vid ITN. 44 doktorander vid 
IFM och 4 doktorander vid ITN. 
 
Det bör vidtas synliga åtgärder för att få ner utbildningstiden till max     
fyra år (nettostudietid är 4.79/4.47 (kvinnor/män)). 
 



    
 

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. 

 

  x Forskarutbildningen finns på två institutioner, IFM och ITN. Vid IFM 
finns det 25 professorer och 25 biträdande professorer och 44 
doktorander. Antalet handledare och lärare och deras sammantagna 
kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll 
och genomförande. 
 
Vid ITN är beskrivningen inte tydlig. Det finns 4 doktorander och en 
huvudhandledare.   
 
Det finns beskrivning om de rutinerna vid IFM för byte av handledare. Saknas 
beskrivning om rutinerna vid ITN. 
 
Antalet handledare och lärare vid delar av ämnet (IFM, men ej ITN) och deras 
sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens 
innehåll och genomförande. Saknas information om handledare vid ITN och  
deras kompetens och s.v. 

 
En del handledare (39) har      genomgått handledarutbildning. Saknas 
information om hur många doktorander varje handledare har.  
 

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. 

  x Forskarutbildningsmiljön vid IFM anses vara god för doktoranderna. Det 
framgår ej hur ämnet bedrivs vid ITN där dessutom finns en liten del av 
doktoranderna. Finns det något samarbete mellan IFM och ITN? 

 
Det beskrivs bredd och djup avseende forskningsnätverk både nationellt och 
internationellt vid IFM. En stor del av forskningsverksamheten är 
finansierad av externa medel vilket möjliggör nära kontakt med näringslivet, 
man har också flertalet industridoktorander vilket möliggör ett aktivt utbyte. 
 
Forskarutbildningen behöver säkerställa att relevant samverkan med 
omgivande samhälle sker för samtliga doktorander. Flertalet doktorander är 
med i en forskarskola (Agora Materiae) och lokala nätverk CeNano. 

 



    
 

Det är viktigt att kunna bibehålla och utöka de täta samarbetena mellan de 
olika avdelningarna inom forskarutbildningsämnet och att upprätthålla 
arbetet med att kontinuerligt ansöka om gemensamma projekt och 
samarbete. 
Samtliga doktorander tilldelas en mentor som är en lärare utanför egen 
forskargrupp och avdelning. 
Doktorander ges regelbundet möjlighet att läsa forskarutbildningskurser vid 
andra lärosäten, liksom sommarskolor och intensivkurser. Detta skulle kunna 
systematiseras. Vissa kurser på sida 16 är kurser på avancerad nivå som ges 
också för doktorander. 
 
Kvinnor är underrepresenterade bland både doktorander och handledare. 

Uppfyllelse av 
examensmål 

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

  x Systematisk uppföljning av måluppfyllelsen görs med hjälp av ISPn vid 
IFM. ISPn är ett 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. 
Licentiatexamen omfattar 120 hp varav kurser motsvarar studier om 45 
hp. Doktorsexamen omfattar 240 hp varav kurser motsvarar studier om 
90hp. Minst 68 (30) hp i områdets kärnämnen (inklusive eventuella 
tillgodoräknade moment) krävs för doktorsexamen (licexamen). 
 
Det är inte tydligt om rutinerna finns vid båda institutionerna. I 
rapporten exemplifieras inte hur samtliga examensmål uppnås för 
samtliga doktorander. Det anges att målet för  att visa förtrogenhet med 
vetenskaplig metodik i allmänhet tillgodoses genom de gemensamma 
obligatoriska kurser i vetenskaplig metodik och etik. Det exemplifieras 
inte hur man uppfyller målet visa förmåga att planera och med adekvata 
metoder bedriva forskning inom givna tidsramar. Halvtidskontrol av 
avhandling bör diskuteras. 
 
Det finns ett behov av ett tydligare organiserat utbud av 
doktorandkurser. Det bör göras regelbunden kursutvärdering. 



    
 

 
 

Jämställdhetsperspektiv 
 

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

  x Ett jämställdhetsperspektiv beaktas vid 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. 
 
Inte säkerställt att doktorander som inte undervisar, eller doktorander vid ITN 
får jämställdhetsperspektivet integrerad inom sin utbildning.  
 
Kvinnor är underrepresenterade bland både doktorander och handledare. Hur 
arbetar handledarkollegiet med jämställdhetsperspektivet? 
 
14 av 44 doktorander vid IFM är kvinnor. Hur ser det ut på ITN. 15 kvinnor av 
63 har avlagt doktorsexamen sedan 2016. 
 
 

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; 

  x 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 uppföljning av examensmålen 
och åtgärder vidtas vid behov.  
 
Finns behov att kursutbudet ses över. 
 
IFM planerar implementering av en gemensam modell för kursutvärdering 
för doktorandkurser. Hur ser det ut vid ITN? 
 



    
 

Lärosätet verkar för att 
doktoranden genomför 
utbildningen inom 
planerad studietid. 

Utbildningen behöver     vidta åtgärder för att doktoranderna 
genomför utbildningen inom planerad studietid (4 år). 

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. 

  x  Doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och   
doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. 
Doktorandperspektivet beaktas av doktorandrepresentanter vid både IFM och 
ITN, FUN och LiTH – styrelsen, även på LiU-nivå vid Kvalitetsrådet, nätverket 
LiU-PHD och Universitetsstyrelsen. 
 
Doktorander vid IFM deltar på LARM-dagen vid LiU. Vid IFM genomförs 
årligen karriärseminarier. Det finns Doctoral Student Council som är mycket 
aktiv på IFM. Hur ser det ut på ITN? 
 

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. 

 x  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. Hur ser det ut vid ITN? 

Hållbarhetsperspektiv 
 

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

 x  Arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen sker främst 
genom forskningen som i många fall fokuserar på att utveckla funktionella 
material inom till exempel miljövänlig teknik. 
Utbildningen bör tydliggöra hur hållbarhetsperspektivet  integreras i 
utbildningen för samtliga doktorander. Detta kan införas i ASP. 
Det finns en specifik kurs i ”Materials and sustainable development” som ges 
på IFM. Hur gör man för doktoranderna vid ITN? 

 
 
Vid dialogen: Per Eklund (ansvarigperson för rapporten), Mattias Severin (prefekt IFM), Irina Yakymenko (forskarstudierektor IFM),  
Nicolette Lakemond (ordförande FUN, prodekan), Maria Mitradjieva (utbildningsledare för forskarutbildning), Michael Hörnqvist (deltagare som representerar ITN) 
 



    
 
 
Områden som har diskuteras under dialogen: 

1. Gemensamma aktiviteter bör införas för att hålla samman ämne vid båda institutionerna IFM och ITN.  
2. Ett omfattande arbete behövs för att synka mellan ITN och IFM  
3. En beskrivning av ämnet vid ITN ska tas fram och även den långsiktiga planeringen med ämnet vid ITN  
4. Inrapporteringen av studietiden i Ladok är osäker och rutinerna bör utvecklas. (Gäller IFMs del) 
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Handlingsplan	för	forskarutbildningen	i	
Materialvetenskap	
Utifrån	genomförd	dialog	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	när	det	är	genomfört.	
	
Vad	ska	åtgärdas?	 Hur	ska	det	

genomföras?	
När	ska	det	
vara	klart?	
	

Vem	ansvarar	för	att	
åtgärden	genomförs?	
	

Ta	fram	beskrivning	av	
ämnet	vid	ITN,	planering	
av	ämnet	vid	ITN,	samt	
koppling	till	övrig	
forskarutbildning	vid	ITN	
	

•	Dokumentera	ämnet	
vid	ITN		

December	
2021	

Prefekt	ITN	
Forskarstudierektor	ITN	
	

Synka arbetet med 
kopplingar ITN/IFM  	

•		Dokumentera	
kopplingarna	/	
samarbetet	mellan	
institutionerna	
(särskilt forskarskolan 
Agora Materiae) 
•		Regelbundna	möten	
mellan	ansvariga	för	
forskarutbildningarna	
på	ITN	och	IFM 
	

VT2022	 Forskarutbildningsansvariga	
IFM,	ITN		
Forskarstudierektorer	ITN,	
IFM	
	

Arbeta	aktivt	med	
jämställdhetsperspektivet	
	

•	Arbeta	med	att	
bredda	karriärvägarna	
och	perspektiven	bl.a.	
genom	att	
lyfta	kvinnliga	
förebilder	

December	
2022	

Prefekt	IFM,	ITN	
Forskarstudierektorer	
	

Diskutera och planera 
former för obligatorisk 
halvtidskontroll  
 

•	Utveckla	förslag	till	
halvtidskontroll	för	
införande	i	ASP	

VT2022	 Forskarutbildningsråd	IFM,	
Forskarstudierektor	
	
	

Inrapportering av tid i 
LADOK, se över rutiner 
(framförallt dokumenterar 
doktorander ofta inte 
föräldraledighet, 
sjukskrivning, vab, mm, 
vilket ger intrycket att de 
tar för långt tid på sig trots 
att så inte är fallet) 
 

•	Översiktlig	kontroll	
av	statistik	på	
individnivå	
•	Tydligare	
instruktioner	om	hur	
förseningar	pga	yttre	
omständigheter,	
däribland	
föräldraledighet	och	
sjukskrivning,	ska	
rapporteras	till	LADOK	
	

December	
2022	

Forskarstudierektor	IFM	

	
 


