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Beslut om mall för kvalitetsrapport för utbildning på 

forskarnivå 

Beslut 

Linköpings universitet (LiU) beslutar att följande mall ska gälla för kvalitetssäkring 
av utbildning på forskarnivå. 

Skäl till beslut 

I enlighet med LiU:s arbete med ett gemensamt kvalitetssäkringssystem har 
kvalitetsrådet vid LiU reviderat den mall som ska användas vid framtagande av 
kvalitetsrapport för utbildning på forskarnivå. 

Handläggningen av beslutet 

Kvalitetsrådet för forskarutbildning har deltagit i beredning av ärendet. I 
kvalitetsrådet för forskarutbildning ingår prorektor Roger Klinth, utbildningsråd 
Ragnhild Löfgren, prodekaner med ansvar för forskarutbildning; prodekan inom 
utbildningsvetenskap Katarina Eriksson Barajas, prodekan inom filosofisk fakultet 
Mathias Broth, prodekan inom medicinsk fakultet Fredrik Elinder, prodekan inom 
teknisk fakultet Nicolette Lakemond samt doktorandrepresentanterna Emilia 
Åkesson och Fredrik Lindeberg. 

Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av 
universitetsdirektör Kent W altersson och universitetsdirektörens sekreterare Marie 
Ekström Lorentzon efter föredragning av utbildningsråd Ragnhild Löfgren. 

~-
Helen Dannetun 
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Denna del i kvalitetssäkringsarbetet vid LiU fokuserar på hur forskarutbildningen 
säkerställer att doktorander ges goda förutsättningar att nå målen i 
examensordningen, och på hur LiU säkerställer att doktoranderna 1 har nått 
examensmålen när examen utfärdas. Dessutom ska kvalitetssäkringsarbetet vid LiU 
belysa hur väl uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutinerna på ett systematiskt 
sätt bidrar till att utveckla forskarutbildningen. Vid LiU finns beslut där 
kvalitetssäkringsarbetet regleras och beskrivs i detalj (se LiU:s gemensamma modell 
för kvalitetssäkring samt Processbeskrivning av LiUs modell för kvalitetssäkring av 
utbildning på forskarnivå, Dnr LiU-2017-01507). 

Kvalitetsrådet vid LiU tagit fram denna mall som ska användas vid 
kvalitetssäkringsarbetet. Mallen utgår ifrån Vägledning för utbildningsutvärdering 
påforskarnivå som tagits fram av Universitetskanslersämbetet (UKÄ)2

• 

Mallen inleds med avsnittet Beskrivning av forskarutbildningsämnet. Denna del 
efterfrågar basdata och en beskrivning av den specifika forskarutbildningen och 
forskarutbildningsämnet, vilket är av betydelse för att förstå just detta 
forskarutbildningsämnes specifika förutsättningar och kontext. Därefter följer olika 
områden som ska belysas. Kvalitetsrådet har försökt att ta fram att antal frågor eller 
uppmaningar under varje rubrik som förhoppningsvis ska vara till hjälp för att förstå 
hur olika delar kan/bör belysas och analyseras. Om det saknas frågor eller om ni 
anser att vissa frågor inte är relevanta för just er forskarutbildningsmiljö ser 
Kvalitetsrådet gärna att detta kommenteras i rapporten. 

1 Forskarutbildningsämne 

Basdata 
Forskarutbildningsämne: 
SCB-kod: 
Examens benämning: 

1UKÄ använder ordet "doktorand", vilket definieras i förordningen som en student som 
är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå. 
2 Vägledning for utbildningsutvärdering påforskarniuå. 2016 reviderad 2018. UKÄ. 
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Gemensamma nyckeltal: Genomsnittlig forskarutbildningstid till examen (1 år = 
100%), examen inom 8 år (kalendertid), uppdelat på män och kvinnor. Redovisa 
nyckeltal från den senaste femårsperioden. Relatera dessa siffror till antal 
doktorander som tagit uppehåll i sina studier. 

2019-02-04 

DNR LIU-2019-00457 
BESLUT 

2(10) 

Om lämpligt kan nyckeltal även redovisas och analyseras integrerat under annan 
rubrik. 

Nyckeltal beslutade av fakulteten.3 
Länk till allmän studieplan. 

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

Redogör för nedanstående, gärna med exempel. 
Beskriv forskarutbildningsämnet, dess vetenskapliga grund och avgränsning. 

Utifrån ovanstående beskrivning, vilka utvecklingsområden avseende 
forskarutbildningsämnet identifieras? Utvecldingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecldas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare (max 2 sidor). 

2 Bedömningsområde: Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens 

Bedömningsgrund: 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. 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel. 
Fyll i den lärartabell som bifogas mallen. 
Beskriv och kommentera handledarnas och lärarnas sammantagna 
vetenskapliga och pedagogiska kompetens i förhållande till utbildningens 
behov. Med pedagogisk kompetens avses framförallt genomgången 

3 Varje fakultet beslutar vilka ytterligare nyckeltal som ska presenteras och därmed 
också analyseras i kvalitetsrapporten. 
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forskarhandledningsutbildning samt erfarenheter av handledning och 
undervisning. 
Har lärarna och handledarna tillräcklig pedagogisk kompetens för den 
aktuella forskarutbildningen? 
Beskriv handledarnas och lärarnas reella möjligheter att kontinuerligt 
forska, följa utvecklingen och vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom 
det egna ämnesområdet. 
Hur arbetar utbildningen för att långsiktigt säkra att doktoranderna ges 
tillräckliga lärar- och handledarresurser? 
Hur har stabiliteten i lärar- och handledarresursen sett ut över tid? Hur 
bedöms stabiliteten se ut under de närmast kommande åren? 
En doktorand som begär det ska få byta handledare (SFS 2010:1064). Hur 
ser principerna ut för att möjliggöra handledarbyten? 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende lärar- och handledarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecklas. Utvecldingsområden kan också vara styrkor som 
kan utvecklas ytterligare. 

2.2 Forskarutbildningsmiljö 

Bedömningsgrund: 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. 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel. 
För det aktuella forskarutbildningsämnet beskriv doktorandgruppens 
sammansättning (avseende exempelvis antal antagna doktorander de 
senaste fem åren, kön, ålder, inriktning och för utbildningen relevanta 
språkkunskaper). Sammanställ gärna i tabellform. 
Hur säkerställer utbildningen att forskarutbildningsmiljön är tillräcldigt 
omfattande? Exempelvis genom de lokala, nationella och internationella 
nätverk som handledare och doktorander är en del av. Här bör beskrivas 
vad som bedöms som "tillräckligt" i den aktuella forskarutbildningen. 
På vilka sätt stärker lokala, nationella och internationella nätverk 
forskarutbildningen? 
I vilken omfattning läser doktoranderna forskarutbildningskurser vid 
andra lärosäten? I Sverige och/eller utomlands? 
Hur säkerställer utbildningen kvaliteten på de avhandlingar som går till 
disputation? 
Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall doktoranderna 
befinner sig i annan miljö eller på annan ort (tex avtalsdoktorander/kan 
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vara avtal med industri, kommun etc)? Hur hanteras dessa 
möjligheter /utmaningar? 
Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall handledare befinner 
sig i annan miljö eller på annan ort? Hur hanteras dessa 
möjligheter /utmaningar? 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende forskarutbildningsmiljön identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecldas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som 
kan utvecklas ytterligare. 

3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 
Beskriv kortfattat hur forskarutbildningen är strukturerad och varför. 

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

I detta avsnitt presenteras först bedömningsgrunden i form av 
högskoleförordningens examensmål för doktorsexamen respektive licentiatexamen4. 
Därefter följer ett antal frågor avseende hur dessa mål uppfylls i forskningsmiljön. Då 
vägen till målet kan se olika ut för olika doktorander inom samma utbildning är det 
viktigt att beskriva hur forskarutbildningsmiljön säkerställer att varje doktorand 
uppnått alla delar av samtliga mål vid examen. 

Examensmål för Doktorsexamen 
Mål avseende kunskap ochförståelse. 

Mål1 
- visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av 
forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en 
avgränsad del av forskningsområdet, och 

Mål2 

- visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det 
specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Mål avseende färdighet och förmåga. 

4 UKÄ har valt att formulera bedömningsgrunder som i allt väsentligt reproducerar de 
ingående målen. Kvalitetsrådet enades om att de listade examensmålen är det tydligaste 
sättet att specificera den samlade bedömningsgrunden. 
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- visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk 
granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar 
och situationer, 

Mål4 

- visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig 
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och 
med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter 
inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 

Mål5 

- med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt 
bidra till kunskapsutvecklingen, 

Mål6 

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 

Mål7 

- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

Mål8 

- visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 
kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och 
stödja andras lärande. 

Mål avseende värderings.förmåga och.förhållningssätt. 
Mål9 
- visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att 
göra forskningsetiska bedömningar, och 
Målw 
- visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess 
roll i samhället och människors ansvar för hur den används. 

Examensmål för licentiatexamen 
Mål avseende kunskap och.förståelse. 

Mål1 
- visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i 
vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

Mål avseende färdighet och.förmåga. 
Mål2 
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- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig 
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med 
adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
Mål3 
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt 
och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i 
dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 
Mål4 
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet. 

Mål avseende värderings.förmåga och.förhållningssätt. 
Mål5 
- visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
Mål6 
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används, och 
Mål7 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar 
för sin kunskapsutveckling. 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel. 
Beskriv vilka lärandeaktiviteter som ges inom utbildningen för respektive 
examensmål? Lärandeaktiviteter kan avse exempelvis kurser, seminarier, 
konferenser, internationellt utbyte, del av vetenskaplig uppsats, etc. 
Hur säkerställs måluppfyllelsen? Säkerställande av måluppfyllelse kan 
exempelvis ske med olika examinerande moment fram till framläggande av 
avhandlingen. 
På vilket sätt används de individuella studieplanerna (ISP) för att 
dokumentera måluppfyllelse av de olika målen? Finns det andra verktyg? 
Hur kvalitetssäkras processen med ISP? (uppdateras ISP varje år, vem gör 
bedömningen av hur olika aktiviteter bidrar till måluppfyllelse etc). 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende säkerställande av måluppfyllelse har identifierats? Utvecklingsområden 
kan vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecldingsområden kan också vara 
styrkor som kan utvecklas ytterligare. 
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Bedömningsgrund: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och 
förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel. 
Hur integreras/beaktas ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning 
och genomförande av utbildningen (till exempel vad gäller eventuella 
möjligheter och utmaningar som identifierats avseende 
sammansättningen i doktorandgruppen och handledarkollegiet samt hur 
dessa har hanterats)? 

Hur sker uppföljningen för att säkerställa att ettjämställdhetsperspektiv är 
integrerat och förankrat i utbildningens innehåll, genomförande och 
utformning och att uppföljningen främjar jämställdhet? 

I vilka andra sammanhang beaktas jämställdhet i forskarutbildningen? 
(Det kan exempelvis handla om en medveten dialog i samband med 
planering av utbildningens upplägg och i undervisning. Det kan också 
handla om att ett jämställdhetsperspektiv är anlagt vid valet av 
kurslitteratur samt lärare handledare och externa föreläsare). 

Hur integreras/beaktas andra lika villkorsaspekters (utöver jämställdhet) i 
forskarutbildningen? Hur påverkar de utbildningens utformning och 
genomförande? 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
jämställdhet/lika villkor identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som 
behöver utvecldas. Utvecldingsområden kan också vara styrkor som kan utvecldas 
ytterligare. 

3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Bedömningsgrund: Utbildningens innehåll, utformning och genomförande och 
examinationföijs systematiskt upp, resultaten av uppföljningen omsätts vid behov 
i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter; 

s I begreppet lika villkor inkluderas arbetet med att främja lika rättigheter, möjligheter, 
och skyldigheter samt att all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, 
kränkande särbehandling och exkludering motverkas. Lika villkor utgår ifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder. 
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Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad 
studietid. 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel. 
Hur arbetar utbildningen med doktorandernas progression inom ramen 
för utbildningen ( exempelvis som den uttrycks i den individuella 
studieplanen)? 
Hur arbetar utbildningen för att följa upp eventuella avvikelser i 
forskarutbildningen i förhållande till varje doktorands planering? 
Hur arbetar utbildningen systematiskt med uppföljning av utformning och 
genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen? Detta kan exempelvis 
handla om att tillgodose att de doktorandkurser som erbjuds doktoranden 
är av hög kvalitet samt svarar mot den allmänna och individuella 
studieplanen. 
Hur arbetar utbildningen för att säkra att det finns förutsättningar för 
doktoranderna att slutföra utbildningen inom planerad tid? (Använd till 
exempel nyckeltal som beskriver tid till examen). 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
uppföljning, åtgärder och återkoppling har identifierats? Utvecklingsområden kan 
vara svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 
som kan utvecklas ytterligare. 

4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 

Bedömningsgrunder: Doktoranden ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med 
att utveckla utbildningens innehåll och genomförande; Utbildningen säkerställer 
en godfysiskpsykosocial arbetsmiljö för doktoranden. 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel. 
På vilket sätt och i vilka sammanhang (på olika nivåer i organisationen som 
t. ex. institution och avdelning) ges doktoranderna möjlighet att utöva 
inflytande vad avser beredning respektive beslut i frågor som gäller 
utbildningen? Enligt vilka principer fördelas dessa uppdrag till 
doktorander inom miljön? 
Hur arbetar utbildningen med att samla in, sammanställa och till 
doktoranderna också återföra deras synpunkter på utbildningen 
( exempelvis kursvärderingar och doktorandundersökningen)? 
Hur arbetar utbildningen för att säkerställa en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö? 
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Hur arbetar utbildningen med att följa upp och återkoppla eventuella 
åtgärder angående den psykosociala arbetsmiljön till berörda parter och 
forskarutbildningsmiljön? 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende doktoranders perspektiv identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som 
kan utvecklas ytterligare. 

5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömningsgrund: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att 
den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att mötaförändringar i 
arbetslivet, både inom och utanför akademin. 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel. 
På vilka sätt förbereder utbildningen doktoranderna för ett föränderligt 
arbetsliv såväl (a) inom som utanför akademin samt (b) inom Sverige och 
utomlands? 
På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information ( exempelvis 
från alumner, avnämare, adjungerade professor, industridoktorander, 
handledare med industrikoppling) som är relevant för utbildningens 
användbarhet och förberedelse för arbetslivet? Hur följs detta upp? 
Beskriv hur doktorandernas tjänstgöring vid institutionen läggs upp. Hur 
planeras institutionstjänstgöringen strategiskt för att doktoranden ska 
bredda sin anställningsbarhet efter disputation? (Exempelvis pedagogisk 
meritering). Enligt vilka principer fördelas arbetsuppgifter till doktorander 
inom miljön? 
Om och i så fall hur sker samverkan mellan akademin och olika aktörer 
(kommuner, regioner, landsting, industrier) i lärosätets omvärld som 
kommer doktoranderna till del? 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende arbetslivsperspektivet identifieras? Utvecklingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som 
kan utvecklas ytterligare. 
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Bedömningsgrund: Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i forskarutbildningens 
innehåll, utformning och genomförande.6 

Redogör för nedanstående, gärna med exempel: 

Hur säkerställs att doktoranden får insikt om hur hållbar utveckling är 
relevant inom respektive forskarutbildning7. Ge exempel på vilka sätt 
som aspekter av hållbar utveckling aktualiseras. 

Utifrån ovanstående beskrivning och kommentarer, vilka utvecklingsområden 
avseende hållbar utveckling identifieras? Utvecldingsområden kan vara 
svagheter som behöver utvecldas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor 
som kan utvecklas ytterligare. 

6 Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa (1 kap. 5§, högskolelagen [1992:1434]). 
7 I examensmål 10 (respektive mål 6 för licentiander) anges att doktoranden ska: visa 
(fördjupad) insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 


