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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN 

Beslut om handlingsplaner för utvärderade 
forskarutbildningsämnen 2022, Tekniska fakulteten 

Beslut 
Forskarutbildningsnämnden vid tekniska fakulteteten beslutar att föreslå 
handlingsplanerna för de utvärderade forskarutbildningsämnena:  

• Biologi, LiU-2022-04757
• Design, LiU-2022-04758
• Infrainformatik, LiU-2022-04759
• Teori och modellering, LiU-2022-04760

till fakultetsstyrelsen enligt handling. 

Handläggningen av beslutet 
Detta beslut har fattats per capsulam av efter föredragning av utbildningsledare 
Maria Mitradjieva. I beslutet har deltagit prodekan och ordföranden Nicolette 
Lakemond, ledamöterna; Iryna Yakymenko, Arne Jönsson, Erik G. Larsson, Elin 
Nyman, Anna Fredriksson, Martin Singull och Klervie Toczé. I ärendets beredskap 
har även Patrik Thollander, Niklas Rönnberg och Kajsa Uvdal deltagit.  

Nicolette Lakemond 

Maria Mitradjieva 

Bilagor: 
Handlingsplan för Biologi, LiU-2022-04757  
Handlingsplan för Design, LiU-2022-04758  
Handlingsplan för Infrainformatik, LiU-2022-04759  
Handlingsplan för Teori och modellering, LiU-2022-04760 

Sändlista: 
Dekan vid tekniska fakulteten 
Forskarutbildningsnämnden 



2022-12-16 
DNR LIU-2022-04757 

1(2) 

LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan för forskarutbildningen i Biologi 

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?  

Forskarutbildningsämne 
Ta fram en ny ASP för ett gemensamt 
ämne i biologi utan inriktningar 

HT2023 Forskarstudierektor IFM 

Forskarutbildningsmiljö Införa obligatoriskt 
halvtidsseminarium 

HT2023 Forskarstudierektorer IFM 

Uppfyllelse av 
examensmål 

Uppdatera listan med kurser på 
forskarutbildningsnivå och se över 
kursbeskrivningarna för varje kurs. 

VT2024 Forskarstudierektorer IFM 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

Uppdatera seminarieserier och införa 
rutin för kursutvärdering. 

VT2023 Forskarstudierektorer IFM 

Jämställdhetsperspektivet Utveckla ett gemensamt 
utbildningsmoment  

HT2023 FUN 
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Hållbarhetsperspektivet 1. Utveckla ett gemensamt
utbildningsmoment

2. Ta fram förslag på en
uppdaterad ASP med
hållbarhetsperspektivet i
utbildningens mål och
genomförande.

HT2023 1. FUN
2. Prefekt IDA
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan för forskarutbildningen i Design 

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska 
det vara 
klart? 

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Forskarutbildningsämne 
Ta fram förslag på en uppdaterad ASP för att 
tydliggöra avgränsningen av forskarutbildningsämnet 
kopplat till den tekniska/naturvetenskapliga grunden 
och utveckla den gemensamma kärnan i design. 

Juni 2023 Prefekt IDA 

Handledar- och 
lärarkompetens 

1. Utveckla och samordna gemensamma rutiner
för byte av handledning för doktorander vid
hela utbildningen

2. Identifiera och skapa rutiner för
kommunikationsplattform för samtliga
handledare vid ämnet

December 
2023 

Forskarstudierektor IDA 

Forskarutbildningsmiljö 1. Utveckla kursutbudet och etablera
gemensamma ämnesspecifika kurser

2. Införa obligatoriskt halvtidsseminarium

December 
2023 

Forskarstudierektor IDA 
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Jämställdhetsperspektiv 1. Utveckla strategier för att uppnå en mer
jämställd handledargrupp

2. Utveckla ett gemensamt utbildningsmoment

December 
2023 

1. Prefekt IDA
2. FUN

Hållbarhetsperspektivet 1. Utveckla ett gemensamt utbildningsmoment
2. Ta fram förslag på en uppdaterad ASP med

hållbarhetsperspektivet i utbildningens mål
och genomförande.

December 
2023 

1. FUN
2. Prefekt IDA
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan för forskarutbildningen i Infrainformatik 

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det vara 
klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Forskarutbildningsämne 
Tydliggöra beskrivningen av ämnet i 
ASP och dess avgränsningar till andra 
ämnen. 

Juni 2023  Avd chef 

Handledar- och 
lärarkompetens 

Analysera om det finns tillräcklig 
handledarkompetens inom ämnets 
alla delområden. 

December 2023 Forskarstudierektor 
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Forskarutbildningsmiljö Upprätta en lista med regelbundna 
doktorandkurser för att ge 
doktoranderna en bra överblick av 
kursutbudet. 

Förbättra kommunikationen mellan 
handledarna genom regelbundna 
möten (handledarforum). 

Införa gemensamma 
lärandeaktiviteter för alla 
doktorander. 

Förbättra informationen till 
doktoranderna vid start. 

Införa lic-examen som obligatoriskt 
moment i ASP 

December 2023 Forskarstudierektor 

Uppfyllelse av 
examensmål 

Utveckla en obligatorisk 
doktorandkurs som visar på ämnets 
bredd och som ges i början av 
studierna. 

December 2023 Forskarstudierektor 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

Utreda hur kursvärderingar för 
återkommande doktorandkurser ska 
genomföras. 

December 2023 Forskarstudierektor 
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Jämställdhetsperspektiv 1. Utveckla ett gemensamt
utbildningsmoment

2. Bredda rekryteringsbasen,
lyft fram kvinnliga förebilder.

December 2023 1. FUN
2. Avd chef

Hållbarhetsperspektiv 1. Utveckla ett gemensamt
utbildningsmoment

2. Ta fram förslag på en
uppdaterad ASP med
hållbarhetsperspektivet i
utbildningens mål och
genomförande.

3. Undersök möjligheterna att
utveckla en
institutionsgemensam
doktorandkurs om
”grunderna i hållbarhet”.

December 2023 1. FUN
2. Forskarstudierektor
3. Forskarstudierektor
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 

Handlingsplan för forskarutbildningen i Teori och modellering inom naturvetenskap 

Vad ska 
åtgärdas/utvecklas? 

Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen 
genomförs?  

Forskarutbildningsämne Utveckla den gemensamma kärnan i 
forskarutbildningen teori och modellering inom 
naturvetenskap 

• Genom att organisera gemensamma seminarier
mellan olika ämnesområden

• Genom att uppmuntra till deltagande i
workshops om programmering som organiseras
vid NSC

December 
2023 

Forskarstudierektor IFM 

Forskarutbildningsämne Analysera framtiden för forskarutbildningens 
ämnesområde beräkningskemi 

• Genom att ta reda på möjligheter till samarbete
med andra forskningsämnen på IFM

• Genom att ansöka om externa forskningsmedel
för att rekrytera doktorander

December 
2023 

Prefekt IFM 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
2(5) 

Uppfyllelse av 
examensmål 

Etablera rutiner för att säkerställa att samtliga 
doktorander når tillräcklig kunskapsbredd inom ämnet 

• Genom att utveckla nya breda doktorandkurser
inom ämnet biologi

• Genom att modifiera grundkurser i biologi,
kemi och fysik till doktorandkurser med
särskilda krav.

2023 - 2024 Forskarstudierektor IFM 

Uppfyllelse av 
examensmål 

Införa organiserade lärandeaktiviteter för att träna 
värderingsförmåga och förhållningssätt inom teori och 
modellering inom naturvetenskap 

• Genom att organisera gemensamma seminarier
och workshops

• Genom att uppmuntra till deltagande i
forskarskolornas aktiviteter

• Genom att uppmuntra till deltagande i
gemensamma IFM vetenskapliga seminarier

2023 - 2024 Forskarstudierektor IFM 
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Uppfyllelse av 
examensmål 

Utveckla ett förslag för utformning av obligatorisk 
halvtidskontroll inför ev införande i ASP för att 
säkerställa uppföljning och progression  

• Inom handledargruppen för teori och
modellering, diskutera och utveckla ett förslag
till halvtidskontroll (t. ex halvtidsseminarium)
inför ev senare införande i ASP.
Doktorandrepresentanter inkluderas i
diskussionerna

VT2023 Forskarstudierektor IFM 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

• 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
ämnesområdena rörande
forskarutbildningskurser

December 
2023 

Forskarstudierektor IFM 
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Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

Inrapportering av tid i LADOK, se över rutiner 

• 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

VT2023 Forskarstudierektor IFM 

Uppföljning, åtgärder 
och återkoppling 

• Samla kursutvärderingar och göra analys och
förslag till åtgärder

• Diskutera genomförande av kursutvärdering på
grundkurser som också ges som
doktorandkurser

December 
2023 

Forskarstudierektor IFM 

Jämställdhetsperspektiv 1. Arbeta aktivt med att bredda rekryteringsbasen,
t.ex genom att lyfta fram kvinnliga förebilder
(vid karriärseminarier, inom kurser och så
vidare)

2. Utveckla ett gemensamt
utbildningsmoment

December 
2023 

1. Forskarstudierektor
IFM

2. FUN
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Hållbarhetsperspektiv 1. Utveckla ett gemensamt
utbildningsmoment

2. Ta fram förslag på en uppdaterad ASP med
hållbarhetsperspektivet i utbildningens mål
och genomförande.

December 
2023 

1. FUN
2. Forskarstudierektor

IFM
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