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Bedömning och handlingsplan för forskarutbildningen vid TekNaD, 2018 

 

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 efter genomförandet.   

 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara 

klart?  

Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

 

Bedömningsområde 4: Doktorandperspektiv 

Skapa rutiner för att 

uppnå en bättre balans 

mellan forskning och 

assistenttjänstgöring/ 

undervisning för 

doktoranderna, speciellt 

mot slutet av deras 

utbildning. 

Genom en dialog mellan doktorand, 

handledare och studierektor i samband 

med planeringssamtalet som hålls varje 

termin. 

2019 Forskningsmiljöansvarig, 

enhetschef 
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Att utveckla och 

förbättra 

återkopplingen av 

doktorandernas 

synpunkter till FUS, 

forskningsledare och 

enhetschef. 

Genom utvecklade utvecklingssamtal, 

doktorandmöten och 

medarbetarsamtal. 

2019 FUS, forskningsmiljöansvarig, 

enhetschef 

 

 

Bedömningsområde 2: Förutsättningar 

Att höja den 

vetenskapliga 

kompetensen inom 

naturvetenskapernas 

didaktik. 

Genom att säkerställa att miljön har en 

professur i naturvetenskapernas 

didaktik. 

2019 Forskningsmiljöansvarig 

Att få en balans i miljön 

så att forskningen ligger 

på fler än bara 

doktorander och bitr 

professorer/professorer, 

och att minska 

handledningsbördan för 

huvudhandledarna. 

 

 

Genom att i dialog med fakulteten 

långsiktigt ställa om forskningsmiljön, 

så att volymen på forskarutbildningen 

minskar. 

2021 Forskningsmiljöansvarig, 

enhetschef 
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Bedömningsområde 3: Utformning, genomförande och resultat 

Att utveckla en ny ISP. Att i samarbete med Området för 

Utbildningsvetenskap verka för att 

utveckla en ny ISP-mall som 

harmonierar med LiUs övergripande 

arbete med ISP. 

2021 Forskningsmiljöansvarig, FUS, 

prodekan forskarutbildning 

 

Bedömningsområde 5: Arbetsliv och Samverkan 

Att öka 

arbetslivsanknytningen 

i forskarutbildningen. 

Genom att knyta ett par externa 

adjungerade ledamöter till TekNaDs 

forskningsmiljöråd som vartannat år 

ger synpunkter på forskarutbildningen 

utifrån ett arbetslivsperspektiv. 

Eftersom forskarutbildningen vid 

TekNaD har en så tydlig koppling till 

skolan bör åtminstone en av dessa 

externa ledamöter komma från och vara 

aktiv i skolväsendet. 

2021 Forskningsmiljöansvarig 
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Att öka 

arbetslivsanknytningen 

i forskarutbildningen. 

Genom att tillsammans med fakulteten, 

CETIS och LiUs strategiska partners 

utveckla någon typ av 

”industridoktorandtjänster” inom 

naturvetenskapernas och/eller 

teknikens didaktik som kan utveckla 

både våra ämnesområden och externa 

partners verksamheter. 

2023 Forskningsmiljöansvarig, dekan, 

föreståndare CETIS 

 

Efter att en åtgärd slutförts rapporterar forskningsmiljöansvarig detta till dekan. Därtill ska dokumentation av genomförd åtgärd biläggas 

handlingsplanen.  


