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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   Utbildningen beskriver väl avgränsningen av forskarutbildningsämnet. 
Utbildningen bedöms ha god relation till ämnet och är i hög grad relevant inom 
akademin. Ämnet grundades vid LiU år 1978 och bedrivs idag vid två 
institutioner ITN och IFM, och sammanlagt åtta avdelningar. Ett flertal av 
doktoranderna är också medlemmar i någon av forskarskolor. 
Forskarutbildningsämnet är av tvärvetenskaplig karaktär och avgränsningen 
definieras och beskrivs i ASPn. 

 
Det bör vidtas synliga åtgärder för att få ner utbildningstiden till max     
fyra år (nettostudietid är 4.4/4.2 (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   Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och 
står i   proportion till utbildningens innehåll och genomförande.  
 
59 st (13 kvinnor, 46 män) varav 25 huvudhandledare och 34 biträdande 
handledare. Inom gruppen huvudhandledare -11 professorer (3 kv) och  
14 har docentkompetens (1 kv). Inom gruppen biträdande handledare - 9 kvinnor 
och 25 män varav 11 är professorer (3 kv) och 8 docentkompetenta (2 kv). Nästan 
alla handledare har genomgått handledarutbildning.  
 
Könsfördelningen inom handledargruppen är ojämn. 

 
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. 

x   Ämnet är stort: 81 doktorander (29 kvinnor och 52 män);  
 43 vid ITN (16 kvinnor och 27 män) 
 38 vid IFM (13 kvinnor och 25 män). 
Kvinnor är underrepresenterade bland både doktorander och handledare. 
Flertalet doktorander är medlemmar i någon av de tre forskarskolorna Agora 
Materie, Forum Scientium, och Wallenberg Wood Science Center.  
 
Kvalitetssäkringen av avhandlingar är god och processerna för detta är 
transparenta och tydliga. Vissa forskarutbildningskurser ges sällan, och det finns 
ett tydligt behov av att ytterligare samordna forskarutbildningskurser. 
 
Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och 
internationellt. 

Uppfyllelse av 
examensmål 

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

 x  Hur säkerställs att samtliga doktorander uppnår Mål 1; Visa brett kunnande 
inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet? Det 
finns doktorander som inte läser ämnesspecifika kurser på 
forskarutbildningsnivå. 
 
Systematisk uppföljning av måluppfyllelsen görs med hjälp av ISPn. ISPn är ett 
viktigt verktyg vid planeringen och uppföljning av forskarutbildningen. 
 
Ämnet behöver säkerställa att samtliga doktorander uppnår bred och djup 
förståelse inom ämnet. 
 
Tydligare avstämningar under utbildningens gång. Här kan t.ex. obligatoriskt 
halvtidsseminarium vara ett alternativ.  
. 

Jämställdhetsperspektiv 
 

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

 x  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. 

 
Andelen kvinnliga doktorander varit 35-40% 
Inom gruppen huvudhandledare finns 16% kvinnor 



 
 

Inom gruppen biträdande handledare 26% kvinnor  
 

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. 

 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. 

 
Utbildningen behöver   vidta åtgärder för att doktoranderna genomför 
utbildningen inom planerad studietid. Tydligare avstämningar under 
utbildningens gång bör införas. 
 

 

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. 

Arbetsliv och samverkan 
 

Utbildningen är 
utformad och genomförs 
på ett sådant sätt att den 
är användbar och 

x   En stark samverkan är utvecklad med svensk industri. Spin-off företag etableras 
och kopplingen till den svenska industrin är stark. Aktiviteter inom 
forskarskolorna stärker också arbetet med koppling till arbetsliv och 
samverkan. Alumner bjuds ofta in och är aktiva vid sommarkonferenser och vid 
seminarier. Studiebesök arrangeras med regelbundenhet, till såväl akademiska 
institutioner som företag, inom Sverige men även utomlands. 



 
 

 
 
 
Vid dialogen: Carolina Brommesson (ansvarigperson för rapporten), Igor Zozoulenko (ITN), Martin Rantzer (prefekt ITN), Mattias Severin (prefekt IFM), Irina 
Yakymenko (forskarstudierektor IFM), Nicolette Lakemond (ordförande FUN, prodekan), Maria Mitradjieva (utbildningsledare för forskarutbildning) 
 
 
Områden som ska med i handlingsplanen och som diskuteras under dialogen: 

1. Jämställdhetsaspekten 
2. Minska utbildningstiden till 4 år och säkerställa att man planerar för att slutföra forskarutbildningen inom 4 år för samtliga doktorander. 
3. Förtydliga hållbarhetsaspekten i ASPn 

 
 
 
 

utvecklar doktorandens 
beredskap att möta 
förändringar i 
arbetslivet, både inom 
och utanför akademin. 

 
Det är inte tydligt om samtliga doktorander får möjligheter att delta i dessa 
studiebesök. 
 
Doktorander inom Tillämpad fysik vid IFM har i många fall 
institutionstjänstgöring, vilket ofta är kopplad till olika uppgifter inom 
grundutbildningen. Finns inte samma möjlighet för undervisning för 
doktoranderna 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 och olika projekt.  
Utbildningen ska tydliggöra hur hållbarhetsperspektivet integreras i 
utbildningen för samtliga doktorander. 
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Handlingsplan för forskarutbildningen i Tillämpad Fysik  

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/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det 

vara klart?  
Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Diskutera och utveckla ett förslag för 
utformning av obligatoriskt 
halvtid/delmålsseminarium vid IFM 
inför ev införande i ASP vid IFM och ITN  

• Inom handledargruppen för tillämpad fysik, diskutera och 
utveckla ett förslag till delmål/halvtidsseminarium inför ev 
senare införande i ASP. Doktorandrepresentanter inkluderas i 
diskussionerna 

VT2022 
 

Forskarutbildningsråd IFM,  
Forskarutbildningsansvarig ITN, 
Forskarstudierektorer IFM, ITN  

Se över och tydliggöra kursutbudet 
(IFM och ITN) 

 
 
 

• Inventera kurser inom ämnet och i det fall ett behov 
identifieras undersöka möjligheter och förutsättningar att 
planera för ytterligare ämnesspecifika kurser  

• Upprätta en rutin för uppföljning av hur ofta en viss kurs ges, 
som underlag för att vid behov kunna ändra tidsintervallet 

• Undersöka behov av ytterligare kommunikation/samordning 
mellan IFM och ITN rörande forskarutbildningskurser 

HT2022 Forskarutbildningsråd IFM, 
Forskarutbildningsansvarig ITN 
Forskarstudierektorer IFM, ITN 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 
 

HANDLINGSPLAN 
2(2) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Inrapportering av tid i LADOK, se över 
rutiner 
(det finns indikationer på att t.ex 
ledigheter såsom föräldraledighet, 
sjukskrivning, vab, mm, ej avspeglas i 
aktivitetsrapporteringen vilket ger 
intrycket att nettostudietiden är längre 
än 4 år, trots att detta ev inte är fallet) 
 

• Översiktlig kontroll av statistik på individnivå 
• Tydligare instruktioner till doktorander, handledare och 

administratörer om hur forskarutbildningsaktivitet ska 
beräknas med hänsyn till ledigheter (föräldraledighet, 
sjukskrivning, vab osv), inför inrapportering i LADOK 
 

December 
2022 

Forskarstudierektor IFM, ITN med 
stöd från 
Forskarutbildningsadministratörer 
ITN, IFM  
 

Utbildningstid  • Utreda hur genomströmningen kan förbättras December 
2022 

Forskarstudierektor IFM, ITN  
 

 

Jämställdhetsperspektivet inom 
forskarutbildningsämnet 

• Arbeta aktivt med att bredda rekryteringsbasen, t.ex genom 
att lyfta fram kvinnliga förebilder (vid karriärseminarier, inom 
kurser och så vidare) 

 

December 
2022 

Prefekt IFM, ITN  
Forskarstuderektor IFM, ITN 

Tydliggöra hållbarhetsperspektivet  • Utveckla ett förslag till hur ASPn kan uppdateras med en 
beskrivning av hur hållbarhetsperspektivet kommer in i 
utbildningen. 

December 
2022 
 

Forskarstudierektor IFM och ITN 
 

 


