
 

 
 
 

Självvärdering doktorsexamen 
Utvärdering av utbildning på forskarnivå 

 
 
 

 
, 

 
www.uka.se 

Rapport 2014:18 

 

 

http://www.uka.se/


Självvärdering doktorsexamen: Utvärdering av utbildning på forskarnivå 

2(19) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självvärdering: Utvärdering av utbildning på forskarnivå 

Reg.nr 412-221-14 

Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 
Kristina Tegler Jerselius 

 

 
Universitetskanslersämbetet, Box 7703, 103 95 Stockholm 
Tfn: 08-563 085 00. Fax: 08-563 085 00 

E-post: registrator(at)uka.se, www.uka.se 

http://www.uka.se/


Självvärdering doktorsexamen: Utvärdering av utbildning på forskarnivå 

3(19) 
 

 
 
 

Innehåll 
 
 

 

Innehållsförteckning 

Vägledning för självvärdering ................................................................................................ 4 

Upplägg och omfattning ........................................................................................................ 4 

Avgränsningar ...................................................................................................................... 4 

Innehåll ................................................................................................................................. 5 

Del 1: Bakgrundsbeskrivning ..................................................................................................... 6 

Del 2: Utvärderingsfrågor ........................................................................................................... 7 

Kunskapsform: Kunskap och förståelse ................................................................................ 8 

Kunskapsform: Färdighet och förmåga ................................................................................. 9 

Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt ....................................................... 9 

Övriga utvärderingsfrågor ..................................................................................................... 9 

Del 3: Övergripande analys av utbildningen ............................................................................. 11 

Del 4: Tabeller .......................................................................................................................... 12 

Bilagor ..................................................................................................................................... 17 

Doktorsexamen .................................................................................................................. 17 



Självvärdering doktorsexamen: Utvärdering av utbildning på forskarnivå 

4(19) 
 

 

 
Vägledning för självvärdering 

 
 

Upplägg och omfattning 
Självvärderingen är indelad i fyra delar: 

 Del 1: Bakgrund 

 Del 2: Utvärderingsfrågor 

 Del 3: Övergripande analys av utbildningen 

 Del 4: Tabellbilaga 
 

 
Självvärderingen inleds med en bakgrundsbeskrivning (del 1). I bakgrunden beskrivs hur 

den aktuella forskarutbildningen är upplagd och organiserad. Utbildningen sätts 

därigenom in i ett större sammanhang som är till hjälp för bedömarna. Därefter följer 

utvärderingsfrågor om doktorandernas måluppfyllelse, forskarutbildningsmiljöns 

omfattning och kvalitet samt det interna kvalitetsarbetet (del 2). Några examensmål har 

valts ut och i självvärderingen beskrivs och värderas arbetet med, och säkerställandet av 

doktorandernas måluppfyllelse. Utöver frågor om doktorandernas måluppfyllelse ställs 

också frågor om forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet samt det interna 

kvalitetsarbetet. Frågorna rör exempelvis handledning, doktorandinflytande, kursutbud 

och föreberedelse inför arbetsliv. När dessa frågor är besvarade följer en övergripande 

analys av utbildningen, dess styrkor och svagheter (del 3). Självvärderingen avslutas med 

en tabellbilaga i vilken redogörs för doktorander och forskare kopplade till utbildningen 

samt deras publikationer (del 4). Självvärderingen bör ej överskrida 50 sidor, exklusive 

tabellbilagor. 

 
 

Avgränsningar 
Utvärderingen utgår från de ämnen och inriktningar, inom vilka lärosätena bedriver 

utbildning på forskarnivå, och som framgår av de allmänna studieplaner som lärosätet har 

fastställt.1 För att utvärderingen inte ska bli för omfattande har avgränsningar gjorts. 

Huvudprincipen för dessa har varit att i första hand utesluta aspekter som granskas eller 

kommer att granskas inom ramen för UKÄ:s andra verksamhetsområden samt 

granskningar och utvärderingar som görs av andra myndigheter såsom VR och 

VINNOVA. Ytterligare en avgränsning som gjorts rör avhandlingen. Även om det till 

stor del är genom avhandlingen som doktoranden visar sin kunskap och förmåga kommer 

avhandlingen inte att bedömas inom ramen för denna utvärdering. Orsaken till detta är 

främst att avhandlingen redan granskas och bedöms av såväl opponent som betygsnämnd 

i samband med den offentliga disputationen. 
 
 
 
 
 

1 
För en mer utförlig diskussion hänvisas till Kvalitetsutvärdering för utbildning på forskarnivå, 

rapportnummer 2014:18. 
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Innehåll 
Utvärderingen utgår från forskarutbildningen som helhet, vilket inbegriper såväl 

avhandlingsarbete som kursverksamhet och andra delar. Trots att avhandlingen i sig inte 

ingår som underlag i utvärderingen är det ändå relevant att granska de processer som 

leder fram till det färdiga avhandlingsmanuset. Det kan till exempel handla om de olika 

kollegiala granskningsprocesser (peer-review) som kringgärdar avhandlingsarbetet 

genom bland annat handledning, seminarier, workshops och konferenser. Peer-

reviewgranskningen är sannolikt viktig för alla de delar som beskrivs i självvärderingen. 

Det är därför viktigt att ni i självvärderingen beskriver och analyserar hur dessa 

granskningsprocesser är upplagda och vilka funktioner de fyller. 
 

Självvärderingen är uppdelad i olika delar med frågor som ibland går in i varandra. Det 

finns inga vattentäta skott mellan exempelvis doktorandernas måluppfyllelse å ena sidan 

och det interna kvalitetsarbetet å den andra. Tvärtom är doktorandernas möjlighet och 

förmåga att nå examensmålen kopplade till de kvalitetsprocesser och den kvalitetskultur 

som finns inom utbildningen och vid lärosätet. Även forskarutbildningsmiljöns 

omfattning och kvalitet påverkar doktorandernas möjlighet och förmåga att nå 

examensmålen. Med anledning av detta kan viss information komma att behöva 

upprepas på olika ställen i självvärderingen. 

 
Avslutningsvis förtjänar att poängteras att forskarutbildning, i större utsträckning än 

utbildning på grund- och avancerad nivå, skiljer sig åt både inom och mellan olika 

lärosäten och forskarutbildningsämnen. Vägen fram till avlagd doktorsexamen ser 

mycket olika ut beroende på bland annat ämnestraditioner och storlek på såväl 

forskarutbildningsämne som lärosäte. Dessutom utgår forskarutbildningen ofta från den 

enskilda doktoranden och, till stora delar, från det specifika avhandlingsprojektet. Att 

beskriva och värdera forskarutbildning som en sammanhållen enhet kräver därför både 

eftertanke och reflektion. Såväl redogörelserna i självvärderingen som bedömningen av 

dessa måste med nödvändighet ta hänsyn till den variation som ryms inom en och samma 

utbildning. De öppet ställda utvärderingsfrågorna syftar till att ge utrymme åt detta. 
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Del 1: Bakgrundsbeskrivning 

Självvärderingen inleds med en kort bakgrundsbeskrivning, vars syfte är att sätta in 

utbildningen in i ett större sammanhang. Bakgrundsbeskrivningen bör besvara följande 

frågor: 

 
 Hur länge har utbildningen funnits? 

 Hur är utbildningen upplagd och organiserad? 

 Hur förhåller sig utbildningen till aktuellt område för forskarutbildning?2
 

 Hur rekryteras doktorander till utbildningen? 

 Hur försörjs doktoranderna? Vilka försörjningsformer och -principer finns? 

 Beskriv sammansättningen i doktorandgruppen (avseende exempelvis kön, ålder 

och för utbildningen relevanta språkkunskaper). Vilka eventuella möjligheter och 

utmaningar har ni identifierat i detta avseende och hur har ni hanterat dem? 

 Beskriv sammansättningen i handledargruppen (avseende exempelvis kön, ålder 

och för utbildningen relevanta språkkunskaper). Vilka eventuella möjligheter och 

utmaningar har ni identifierat i detta avseende och hur har ni hanterat dem? 

 Hur säkerställer ni en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för doktoranderna? 

 Hur stor andel av doktoranderna genomför huvudsakligen utbildningen på annan 

ort eller i en annan miljö? Hur hanterar ni detta? 

 Hur stor andel av handledarna befinner sig huvudsakligen på annan ort eller i en 

annan miljö? Hur hanterar ni detta? 

 Finns det någon annan bakgrundsfaktor som är viktig att känna till? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Detta gäller enbart de högskolor vilkas examenstillstånd avser område för forskarutbildning. 
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Del 2: Utvärderingsfrågor 

Del två i självvärderingen rör: 

 doktorandernas måluppfyllelse 

 forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet 

 internt kvalitetsarbete 
 

 
I denna del ställs inledningsvis specifika frågor kring hur ni arbetar för att doktoranderna 

ska nå examensmålen. För att avgränsa utvärderingens omfattning har vissa examensmål 

valts bort och ibland omfattar utvärderingsfrågan enbart en del av examensmålet.3 

Huvudprincipen för urvalsprocessen har varit att utesluta de mål, eller delar av mål, som 

vanligtvis examineras genom avhandlingen och den offentliga disputationen. Det är dock 

rimligt att anta att det föreligger skillnader i hur examensmålen tränas och examineras 

beroende på såväl hur det enskilda avhandlingsprojektet är utformat som på skilda 

ämnestraditioner. De öppet ställda utvärderingsfrågorna syftar till att ge utrymme åt 

ämnesspecifika beskrivningar och analyser. 

 
Några av utvärderingsfrågorna är relativt okomplicerade i den bemärkelsen att de enbart 

refererar till en del av examensmålet. Det gäller exempelvis den första utvärderingsfrågan 

som rör hur doktoranden når bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet. För 

att besvara frågan bör ni, i detta fall, redogöra för vad bred kunskap innebär inom 

ramarna för den utbildning ni ger. Ni bör också beskriva, analysera och värdera hur ni, 

genom hela utbildningen, arbetar för att doktoranderna ska nå målet. Dessutom bör ni 

redogöra för och värdera de sätt ni använder för att bedöma doktorandernas 

måluppfyllelse. 

 
Några av utvärderingsfrågorna är kopplade till hela examensmålet, vilket gör dem mer 

komplexa. Detta hänger samman med att examensmålen som regel innehåller flera olika 

delar. När frågor ställs kring hela mål blir de därför också mer omfattande. Detta gäller 

exempelvis de utvärderingsfrågor som rör doktorandens förmåga att kommunicera. I 

examensmålet ingår både förmåga att kommunicera muntligt och att kommunicera 

skriftligt. Dessutom ingår såväl förmåga att kommunicera i vetenskapliga sammanhang, 

som att kommunicera med samhället i övrigt. Utöver detta ingår också förmåga att göra 

detta (kommunicera muntligt, skriftligt, i vetenskapliga sammanhang och med samhället i 

övrigt) i både nationella och internationella sammanhang. 

 
För att besvara utvärderingsfrågor av detta slag är det därför viktigt att ni i er redogörelse 

beskriver, analyserar och värderar hur ni, genom hela utbildningen, arbetar med alla 

dessa delar av examensmålet. Ni bör också beskriva, analysera och värdera de sätt ni 

använder för att bedöma att alla doktorander når alla delar av målet. Beskriv exempelvis 

vilka peer-reviewmoment (såsom handledningstillfällen, seminarier, workshops, 

konferenser etc.) ni arrangerar som syftar till att doktoranderna ska nå examensmålet. 
 

3 
För samtliga examensmål se bilaga Doktorsexamen. 
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Redogör också för andra aktiviteter (föreläsningsserier, kurser etc.) inom utbildningen 

som har till syfte att stödja doktoranderna att nå examensmålet. 

 
Efter frågorna om doktorandernas måluppfyllelse följer övergripande utvärderingsfrågor 

om forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet samt det interna kvalitetsarbetet. 

För att besvara frågorna bör ni beskriva forskarutbildningsmiljön som doktoranderna har 

tillgång till samt på vilka sätt ni arbetar kvalitetsdrivande. Ni bör också analysera styrkor 

och svagheter med såväl forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet som ert 

interna kvalitetsarbete. Ni bör också värdera i vilken utsträckning ert kvalitetsarbete sker 

systematiskt så att det kommer alla doktorander till godo. 

 
Vad gäller forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet som beskrivs både i denna 

del och i tabellbilagan framgår av propositionen Forskarutbildning med profilering och 

kvalitet (2008/09:134) att de grundläggande utgångspunkterna är ”att miljöns kvalitet, 

bredd och långsiktiga hållbarhet bedöms ur ett doktorandperspektiv” (s. 37). 

Bedömningen ska alltså utgå från den omfattning och kvalitet i forskning och utbildning 

som doktoranden har tillgång till, det vill säga forskarutbildningsmiljön. 

 
Propositionen ger också vägledning till vad som kännetecknar en forskarutbildningsmiljö 

av god kvalitet och omfattning. Dels ska det finnas en högkvalitativ forskningsmiljö, 

vilket motiveras på följande vis: ”Kvaliteten på den forskning som bedrivs inom området, 

forskningens djup, är viktig för doktorandernas förutsättningar att väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen inom området”.  Miljön ska dessutom vara av tillräcklig bredd och 

omfattning, med motiveringen ”Omfattningen och bredden i miljön – i form av antal 

individer och den ämnesmässiga bredd de representerar – är samtidigt viktig för att ge 

tillgång till flera olika perspektiv och inriktningar och förutsättningar för en långsiktig 

utveckling av forskningen, men också för stabiliteten och kontinuiteten i handledning 

m.m.” Omfattningen avser även antalet doktorander, som bör vara tillräckligt för att 

skapa ett ”samspel”. Detta behöver inte nödvändigtvis enbart betyda antalet doktorander 

inom den utvärderade utbildningen, utan kan även omfatta det nätverk som doktoranden 

är del av, inom ramen för utbildningsmiljön. Vidare betonas vikten av att beakta 

doktorandens möjlighet till samspel med den nationella och internationella 

forskarvärlden, samt med det omgivande samhället. Stabiliteten i miljön betonas också på 

flera ställen i propositionen. Det bör alltså finnas en tillräckligt omfångsrik och stabil 

handledar-/lärarresurs. 

 
 

Kunskapsform: Kunskap och förståelse 
1. Hur arbetar ni för att doktoranderna ska nå bred kunskap och förståelse inom 

forskningsområdet? På vilka sätt säkerställer ni att doktoranderna gör detta? 

Beskriv, analysera och värdera former för och innehåll i utbildningen. 

 
2. Hur arbetar ni för att doktoranderna ska nå bred kunskap och förståelse för 

vetenskaplig metodik inom forskningsområdet? På vilka sätt säkerställer ni att 
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doktoranderna gör detta? Beskriv, analysera och värdera former för och innehåll i 

utbildningen. 

 
 

Kunskapsform: Färdighet och förmåga 
3. Hur arbetar ni för att doktoranderna ska utveckla förmåga att planera och med 

adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna 

tidsramar? På vilka sätt säkerställer ni att doktoranderna gör detta? Beskriv, 

analysera och värdera former för och innehåll i utbildningen. 

 
4. Hur arbetar ni för att doktoranderna ska utveckla förmåga att i såväl nationella 

som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera 

och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med: 

 
a) vetenskapssamhället? På vilka sätt säkerställer ni att doktoranderna gör detta? 

Beskriv, analysera och värdera former för och innehåll i utbildningen. 

 
b) samhället i övrigt? På vilka sätt säkerställer ni att doktoranderna gör detta? 

Beskriv, analysera och värdera former för och innehåll i utbildningen. 

 
5. Hur arbetar ni för att ge doktoranderna förutsättningar för att såväl inom 

forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang 

bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande? På vilka sätt 

säkerställer ni att doktoranderna gör detta? Beskriv, analysera och värdera former 

för och innehåll i utbildningen. 

 
 

Kunskapsform: Värderingsförmåga och förhållningssätt 
6. Hur arbetar ni för att doktoranderna ska nå intellektuell självständighet och 

förmåga att visa vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 

bedömningar? På vilka sätt säkerställer ni att doktoranderna gör detta? Beskriv, 

analysera och värdera former för och innehåll i utbildningen. 

 
7. Hur arbetar ni för att doktoranderna ska nå fördjupad insikt om vetenskapens 

möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för 

hur den används? På vilka sätt säkerställer ni att doktoranderna gör detta? 

Beskriv, analysera och värdera former för och innehåll i utbildningen. 

 
 

Övriga utvärderingsfrågor 
8. På vilka sätt samlar ni in doktorandernas och andras, inklusive alumners, 

synpunkter på forskarutbildningen? Hur använder ni dessa i utvecklingssyfte? 

 
9. Hur deltar doktorander i beslutsprocesser, inklusive beredning, av frågor som rör 

forskarutbildning? 
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10. Hur arbetar ni för att erbjuda doktoranderna ett kursutbud av hög kvalitet som 

svarar mot den allmänna och de individuella studieplanerna? 

 
11. Hur arbetar ni för att långsiktigt säkra att det finns tillräckliga handledarresurser? 

Hur arbetar ni för att säkerställa att kvaliteten på handledningen är hög och av 

tillräcklig omfattning? Hur sker handledares och lärares vetenskapliga och 

pedagogiska kompetensutveckling? 

 
12. Hur arbetar ni för att, vid behov, möjliggöra handledarbyten? 

 

 
13. Hur arbetar ni för att vidga doktorandernas forskarutbildningsmiljö? Redogör för 

de nationella och internationella nätverk som doktoranderna och handledarna är 

en del av som är av betydelse för utbildningen. Hur inkluderas doktoranderna i 

dessa nätverk? På vilka sätt kompletterar nätverken forskarutbildningsmiljön 

avseende omfattning och kvalitet? 

 
14. Hur säkerställer ni kvaliteten på de avhandlingar som släpps fram till disputation? 

 

 
15. Hur förbereds doktoranderna under utbildningen inför ett arbetsliv både inom och 

utanför akademin i Sverige och utomlands? Arbetar ni med alumner för att 

informera om och förbereda doktoranderna inför olika karriärvägar? Hur då? 

 
16. Finns det något annat som är väsentligt för bedömningen av kvaliteten i er 

forskarutbildning som ni inte berört i självvärderingen i övrigt eller i 

tabellbilagan? 
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Del 3: Övergripande analys av utbildningen 

Den sista delen av självvärderingen utgörs av en övergripande analys av 

forskarutbildningen som helhet. Analysen omfattar hela utbildningen från rekrytering av 

doktorander fram till examen. I den beskriver och analyserar ni utbildningen och ni 

kopplar också analysen till de nationella examensmålen.4 Redogör övergripande för hur 

ni arbetar för, och säkerställer, att doktoranderna når målen. Beskriv och analysera vilka 

olika moment doktoranderna går igenom och hur era interna kvalitetsprocesser hjälper 

doktoranderna på vägen fram till examen. För också ett resonemang kring 

forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet och beskriv hur denna bidrar till 

doktorandernas måluppfyllelse. 

 
Vad gäller interna kvalitetsprocesser kopplade till examensmålen bör ni inkludera en 

redogörelse för vilka rutiner ni har för att kvalitetssäkra doktorandernas 

avhandlingsarbete. Ni bör dessutom beskriva och analysera de peer-reviewprocesser ni 

använder för att granska och bedöma doktorandens progression under utbildningens 

gång. Koppla dessa och andra aspekter på ert interna kvalitetsarbete till ett övergripande 

resonemang kring doktorandernas uppfyllelse av examensmålen. 

 
Vad gäller forskarutbildningsmiljön bör ni visa att den är av tillräckligt djup och kvalitet 

för att främja doktorandernas förutsättningar att väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen inom området. Beskriv och analysera också hur ni gör för att ge 

doktoranderna tillgång till en forskarutbildningsmiljö av tillräcklig bredd och omfattning 

så att de under utbildningen möter olika perspektiv och inriktningar. Koppla detta till ett 

övergripande resonemang om doktorandernas måluppfyllelse. 

 
Beskriv och analysera också de svagheter och styrkor som finns i den utbildning ni ger 

avseende relationen mellan doktorandernas måluppfyllelse, ert interna kvalitetsarbete 

samt forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet. Redogör för vilka åtgärder ni 

vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med de svagheter och problem ni 

identifierat samt hur ni arbetar för att bibehålla styrkor inom forskarutbildningen. 

 
Den övergripande analysen bör besvara följande frågor: 

 

 
 Hur arbetar ni för att doktoranderna ska nå alla examensmål? På vilka sätt 

säkerställer ni att alla doktorander nått alla examensmål? 

 På vilka olika sätt bidrar era interna kvalitetsprocesser samt 

forskarutbildningsmiljöns omfattning och kvalitet till doktorandernas 

måluppfyllelse? Vilka styrkor och svagheter har ni identifierat? Hur bibehåller ni 

styrkorna och hur hanterar ni svagheterna? 
 
 
 
 

4 
Se bilaga Doktorsexamen. 
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Del 4: Tabeller 

 
 Redogör i tabell 1 och 2 för aktiva doktorander innevarande termin. 

 Redogör i tabell 3 för aktiva huvudhandledare och aktiva handledare som inte är 

huvudhandledare (biträdande handledare). 

 Bifoga publikationslistor för alla publicerade och accepterade verk de senaste fem 

åren för handledare som listas i tabell 3. 

 Bifoga publikationslistor för alla publicerade och accepterade verk för doktorander 

som listas i tabell 1 och 2. 

 Redogör i tabell 4 för övriga forskare, inklusive postdoktorer, med koppling till 

forskarutbildningen. Ange tydligt hur den kompetens dessa forskare har kommer 

doktoranderna till godo. Förklara på vilket sätt dessa forskare utgör en del av 

forskarutbildningsmiljön. 

 Bifoga publikationslistor för alla publicerade och accepterade verk de senaste fem 

åren för de forskare som listas i tabell 4. 

 Bifoga lista på godkända avhandlingar och licentiatuppsatser under de senaste fem 

åren. 
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Tabell 1. Aktiva doktorander under vårterminen 2015 som har fullgjort mindre än hälften 

av sin forskarutbildning inom den utvärderade forskarutbildningen 
 

Namn  Forskar- 
utbildnings- 

ämne 

Födelseår Kön År för 
antagning 

Behörighet vid antagning 
(1. examen på avancerad 

nivå, 2. minst 240 
högskolepoäng, 3. 

motsvarande kunskaper) 

Lärosäte för 
avlagd examen 
på grundnivå 

eller avancerad 
nivå 

Försörjningsform* 
samt omfattning 

(procent) 

Aktivitetsgrad i 
forskarutbildningen 
under vårterminen 

2015 (procent) 

Undervisning som 
doktoranden i 

genomsnitt har utfört 
under det senaste 
läsåret (procent) 

 

Doktorand 1 
 

 

Doktorand 2 
 

 

Doktorand 3 
 

 

Osv. 
 

* Ange försörjningsform och omfattningen av den. Exempel på försörjningsformer: doktorandanställning, utbildningsbidrag, stipendier, anställning inom högskolan, 

anställning som läkare, företagsdoktorand, annan anställning utanför högskolan samt övrig finansiering. Observera att doktoranden kan ha två eller flera försörjningsformer 

under en termin. Ange i så fall samtliga dessa försörjningsformer och omfattningen av dessa. 
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Tabell 2. Aktiva doktorander under vårterminen 2015 som har fullgjort hälften 
eller mer av sin forskarutbildning (halvtid) inom den utvärderade 
forskarutbildningen 

 
Namn Forskar- 

utbildnings- 
ämne 

Födelseår Kön År för 
antagning 

Behörighet vid antagning 
(1. examen på avancerad 

nivå, 2. minst 240 
högskolepoäng, 3. 

motsvarande kunskaper) 

Lärosäte för 
avlagd examen 
på grundnivå 

eller avancerad 
nivå 

Försörjningsform* 
samt omfattning 

(procent) 

Aktivitetsgrad i 
forskarutbildningen 
under vårterminen 

2015 (procent) 

Undervisning som 
doktoranden i 

genomsnitt har utfört 
under det senaste 
läsåret (procent) 

 

Doktorand 1 
 

 

Doktorand 2 
 

 

Doktorand 3 
 

 

Osv. 
 

* Ange försörjningsform och omfattningen av den. Exempel på försörjningsformer: doktorandanställning, utbildningsbidrag, stipendier, anställning inom högskolan, 

anställning som läkare, företagsdoktorand, annan anställning utanför högskolan samt övrig finansiering. Observera att doktoranden kan ha två eller flera försörjningsformer 

under en termin. Ange i så fall samtliga dessa försörjningsformer och omfattningen av dessa. 
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Tabell 3. Aktiva huvud- och bihandledare inom den utvärderade forskarutbildningen under 
vårterminen 2015 

 
Namn Födelseår Kön Anställning* Anställningsform 

(tillsvidare- eller 
tidsbegränsad 
anställning**) 

Anställningens 
omfattning vid 

lärosätet 
(procent) 

Akademisk 
titel 

Ämne Tjänstgöring av heltid 
i den utvärderade 
forskarutbildningen 

(procent) 

Huvudhandledare 
för doktorander 

inom den 
utvärderade 

forskarutbildningen 
(antal doktorander) 

Handledare (ej 
huvudhandledare) 

för doktorander 
inom den 

utvärderade 
forskarutbildningen 
(antal doktorander) 

 

 

NN 
 

 

NN 
 

 

NN 
 

 

Osv. 
 

*Exempel på anställningskategorier: Professor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor, adjunkt, adjungerad adjunkt, meriteringsanställning (här ingår postdoktorer), 

annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen samt annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen. 

** I de fall anställningen är tidsbegränsad, ange tidpunkt för anställningens upphörande. 
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Tabell 4. Övriga forskare inom den utvärderade forskarutbildningen under vårterminen 2015 
 

Namn Födelseår Kön Anställning*   Anställningsform 
(tillsvidare- eller 

tidsbegränsad 
anställning**) 

 

 
 

NN 

NN 

NN 

Anställningens 
omfattning vid 

lärosätet 
(procent) 

Akademisk 
titel 

Ämne Tjänstgöring av 
heltid i den 

utvärderade 
forskar- 

utbildningen 
(procent) 

Vilken roll har 
denna forskare i 
den utvärderade 

forskar- 
utbildningen 

Osv. 

*Exempel på anställningskategorier: Professor, adjungerad professor, lektor, adjungerad lektor, adjunkt, adjungerad adjunkt, meriteringsanställning (här 

ingår postdoktorer), annan forskande och undervisande personal med doktorsexamen samt annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen. 
** I de fall anställningen är tidsbegränsad, ange tidpunkt för anställningens 
upphörande. 
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Bilagor 
 

 
Doktorsexamen 

 
Omfattning 

 
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 

högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. 

 
Mål 

 
Kunskap och förståelse 

 
För doktorsexamen ska doktoranden 

– visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 

och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 

 
– visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 

forskningsområdets metoder i synnerhet. 

 
Färdighet och förmåga 

 
För doktorsexamen ska doktoranden 

– visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning 

och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 

– 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, 

– med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 

kunskapsutvecklingen, 

– 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, 

– visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 

– visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra 

kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja 

andras lärande. 
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 
För doktorsexamen ska doktoranden 

– visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 

forskningsetiska bedömningar, och 

– visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 

samhället och människors ansvar för hur den används. 

 
Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) 

 
För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling 

(doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. 

 
Övrigt 

 
För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje 

högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. (SFS 

2013:617) 
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Universitetskanslersämbetet är en myndighet inom högskoleområdet. 

Ämbetet utvärderar kvalitet i högre utbildning, har tillsyn över universitet 

och högskolor, granskar effektivitet och ansvarar för statistik och uppföljning. 

www.uka.se 
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