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Sammanställning av institutionernas åtgärdsplaner med anledning av 
doktorandenkät NDI 2010 

IDA 
In the coming period we will concentrate on the following actions: 
 
1. We will continue to diversify the graduate course offer from our department and, in particular, 
consider the need for specialized courses in the actual research areas of our students. 
 
2. Together with the divisions, labs, and PhD advisors we will try to investigate why most of the 
students in our department need more than 5 years to graduate. We will take appropriate action 
to improve this situation. 
 
3. We will reduce the number of graduate students accepted only for Lic. This practice will be 
restricted for well motivated individual cases. 
 
4. Together with the study director group for undergraduate education opportunities will be 
explored to improve the information system and support for PhD students involved in teaching. 
 

ISY 
1) Vidareutveckla den introduktion som börjat ges på ISY-nivå. Fritextsvaren i NDI ger flera 
exempel på sådant som skulle kunna inkluderas. 
 
2) Vidareutveckla hanteringen av individuella studieplaner. Det finns stora variationer inom 
institutionen. En möjlighet är att sprida erfarenheten från de grupper som kommit längst i arbetet 
och ge exempel på utformning av blankett och uppläggning av uppföljning. 
 
3) Uppmärksamma den totala arbetsbelastningen i undervisning plus forskning, t ex i arbetet med 
de individuella studieplanerna. 
 
4) Förbättra informationen om vart man ska vända sig när man får olika typer av problem 
(diskriminering, trakasserier, arbetsmiljö,....) . 
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IFM 
Ett åtgärdsprogram baserat på resultatet av Synovates genomförda dokt enkät.  
Kritiska punkter identifierades för IFMs doktorander: 
  
i) Bilden av vad som förväntades såsom nyantagen doktorand bör förbättras.  

Möjliga åtgärder:  
– Dokt. referensgruppen samlar in synpunkter från nyantagna doktorander vilka 
förväntningsaspekter som kan förbättras 
– Bättre kommunicering via introduktionen till nyantagna. ”Äldre” doktorander skulle 
kunna bidra till att förmedla vad som förväntas av en doktorand resp. handledning 

ii) Hanteringen och uppföljningen av de ind. studieplanerna bör förbättras.  
Möjliga åtgärder:  
Med introduktionen av en elektronisk version av de ind. studieplanerna, så kommer 
hantering och uppföljning att förbättras 

iii) Nyttan av kursarbetet för forskningsprojektet ses lågt (ca 50%) 
 Möjliga åtgärder:  

Frågeställningen bör skärpas upp: ”Nyttan” är ett diffust begrepp. Bör syfta till att öka och 
kvalitetshöja kursutbudet. Ett sätt är att ge ökade möjligheter till ersättning för att ge dokt 
kurser. 

iv) Finns en ”mismatch” mellan den handledning, som erbjuds och det behov som 
doktorander uttrycker  

 Möjliga åtgärder:  
Att utreda vad som erbjuds vs vad som förväntas avseende handledning, både i tid och 
form för handledning, men också av vem (huvudhandledare, bitr handledare eller annan 
handledarkompetent person i gruppen.) 

 Att engagera dokt. ref gruppen i att undersöka vad doktorander efterfrågar för att nå en 
förbättrad handledning.  

v) Utbudet av kurser och seminarier på hemsidan är inte tillräckligt informativt och 
uppdaterat  

 Möjliga åtgärder:  
Att förbättra standarden/uppdateringen samt länkar till kursinformation på hemsidan.  

 Att lägga in kursmenyn på Doktorandportalen alternativt att skaffa en elektronisk version 
av kurshemsidan skulle förbättra standarden.  

vi) Antalet doktorander, som säger blivit utsatta för trakasserier, har sjunkit från 2008, men är 
fortfarande för högt. De tillfällen som de framför allt utsätts är vid i) undervisningstillfällen 
och ii) konferenser.  

 Möjliga åtgärder:   
Att göra doktoranderna förberedda på att det finns en ”annan kultur” vid konferenser i 
utlandet, samt hur man kan i möjligaste mån kan undvika att hamna i sådana situationer. 
Samma sak för undervisningssituationen. Detta kan tas upp vid exempelvis introduktionen 
för nyanställda och under den pedagogiska grundkursen. 
Att sprida informationen vem man skall vända sig till om man känner sig utsatt. 
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IMT 

Analys 
• NDI2010 visar generellt att doktoranderna på IMT är lika nöjda (missnöjda) som tidigare. 
• Doktoranderna anser att handledarna brister i tydlighet när det gäller att förmedla 

förväntningar, ansvarsområden (H4k) och delmål (P3b). 
• Det är fortfarande många doktorander som inte tror att de blir klara inom avsatt tid (F1h). 
• Ca 45% av doktoranderna tycker inte att de har en rimlig arbetsbelastning (F1k). 
• Doktoranderna känner att de har dåligt stöd, även från doktorandkollegorna (F1e). 
• Kunskaperna kring och användandet av den individuella studieplanen är lågt (P2/P3). 
• Andelen doktorander som haft uppföljning/genomgång av den individuella studieplanen 

senaste året har sjunkit (P4). 
• Det finns en fortsatt stor efterfrågan på kurser och seminarier inom forskningsområdet (K1). 
• Stödet och informationen från institutionen när det gäller undervisning brister (U4c). 
• Enkäten ger på många punkter ingen entydig bild av varför doktoranderna är missnöjda. 

Flertalet av ovanstående punkter berör direkt eller indirekt den individuella studieplanen. Arbetet 
med att följa upp och utveckla studieplanen, och sätta den i fokus som ett viktigt styrdokument, 
bör prioriteras. 

Åtgärdsplan 
• Institutionen har nyligen bytt till en mer omfattande mall för den individuell studieplan. 

Mallen är samstämmig med HSV:s krav. Samtliga doktorander och handledare uppmanas att 
använda den nya mallen. 

• I samband med den årliga uppföljningen av den individuella studieplanen ska doktorand och 
handledare träffas för ett medarbetarsamtal. Detta möte ska fokusera på forskarstudieplanen 
samt övergripande frågor kring hur doktoranden ska utvecklas till en självständig forskare, 
frågor som normalt inte diskuteras vid vanliga handledarmöten och projektmöten. Vid mötet 
ska doktorandens styrkor och svagheter lyftas fram. Även eventuella åtgärdsplaner till syfte att 
stärka doktoranden i dennes fortsatta karriär ska diskuteras. Mallen för den individuella 
studieplanen ska kompletteras med uppgifter kring genomförandet av medarbetarsamtalet. 

• Handledare och doktorand ska årlig följa upp den individuella studieplanen. Efter eventuella 
ändringar ska den individuella studieplanen diarieföras senast den 15 feb. 

• Efter medarbetarsamtal och uppföljningen av den individuella studieplanen ska doktorand, 
handledare och någon ur IMT:s forskarstudiegrupp träffas för ett samtal som delvis syftar till 
att belysa studieplanen och dess innehåll. Samtalet ska även beröra doktorandens progress 
utöver det som återges i den individuella studieplanen samt handledarskapet. Som 
diskussionsunderlag till detta möte utarbetas en ny checklista där både formella och informella 
frågor behandlas. 

• Forskarstudierektorn ska uppmuntra doktorandgruppen att organiserar sig och håller 
regelbundna doktorandmöten. För att fånga upp generella synpunkter kring handledarskapet 
och doktoranders missnöje bör forskarstudierektorn, när doktoranderna så önskar, närvara vid 
doktorandmöten. 
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ITN 
FoU-rådets möte 2010-12-14 
Närvarande: Igor Zozoulenko, Pierangelo DellAqua, Johan Karlsson, Sophie Lindesvik. 
 
Diskussion av resultat av NDI-undersökningen: 
 
1) Ett överallt resultat av NDI-undersökning ser bra ut, och det är bara få aspekter där man kan 
behöva åtgärder. Dessa aspekter är följande: 
 
a) R5a (Har du fått info/intro särskilt riktad till nyantagna forskarstud på din 
institution/ämnesområde/enhet?) 
39% respektive 20% svarade ”Nej” respektive ”vet inte” på den frågan. Vi har en rutin där alla 
nyantagna forskarstuderande träffar områdes FoU ansvarig. Det verkar så att den rutinen inte 
alltid följas upp. Vi skall se till att rutinen följas upp för alla forskarstuderande. 
 
b) F1d. Jag känner mig ensam i min forskarutbildning 
28% svarade att det instämmer. FoU rådet tycker att ”Doktorandsforum” som bildades förra året 
bör ta mer aktiv roll i t.ex. koordinering och organisering av olika gemensamma aktiviteter för 
forskarstuderande (i samarbete med FoU rådet). Det kan vara t.ex. regelbundna formella och 
informella möten av forskarstuderande, organisering av ITN-dagen (t.ex. på ett liknande sätt som 
IFM-dag), organisation av ITNs konferens för doktorander (som vi hade för några år sedan). Det 
behövs bättre kontant mellan FoU rådet och forskarstuderande, och FoU rådet behöver en 
representant från forskarstuderande (det är ITNs styrelse som skall tillsätta denna representant). 
 
c)  
K1e. Jag är nöjd med antalet seminarier som jag erbjuds att delta i  
K1f. Jag har bra möjlighet att presentera delar av min forskning vid seminarier 
30% respektive 20% svarade att det inte instämmer.   
Vi föreslår att man återupptar årliga ITNs konferenser för doktorander (som vi hade för några år 
sedan). Där doktorander kan lära känna varandra och lära vad andra doktorander gör. Dessutom, 
blir det en bra möjlighet att träna, förbättra och utveckla presentationstekniken. ITNs konferens 
skall organiseras i närkontakt mellan FoU rådet, Doktorandsforum och avdelningar. 
 
d) 
K1g. Det finns tillräckligt många seminarier som ger en breddning inom mitt forskningsområde  
K1h. Det finns tillräckligt många seminarier som ger en fördjupning inom mitt forskningsområde 
40% respektive 56% svarade att det inte instämmer.  FoU rådet tolkar detta att det verkar inte 
finns en vetenskaplig kultur hos ITN med forskarseminarier (som på andra institutioner och 
universitet). Att organisera forskarseminarier ligger utanför FoU rådets uppgift, men vi tycker att 
det är viktig att informera ITNs styrelse om detta problem.    
 
e) 
K1c. Det finns tillräckligt många kurser som ger en breddning inom mitt forskningsområde  
K1d. Det finns tillräckligt många kurser som ger en fördjupning inom mitt forskningsområde 
51% respektive 65% svarade att det inte instämmer.  FoU rådet tror inte att det finns en enkel 
lösning till detta problem på grund av multidisciplinär karaktär av ITN. Detta problem kan inte 
lösas på FoU rådets nivå, för att det kostar pengar att ge kurser och FoU rådet har inga pengar. 
Vi dock tror att detta problem är viktig och måste tas upp av ITNs styrelse och administration (i 
samverkan med FoU rådet). 
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Åtgärdsplan med anledning av NDI 2010 
Denna åtgärdsplan är resultatet av diskussioner angående NDI 2010 som förts med de fors-
karstuderande, handledarna och chefsgruppen vid Matematiska institutionen. Åtgärdsplanen 
har också diskuterats inom LAM-gruppen (arbetsgruppen för lika villkor, arbetsmiljö och 
miljö vid MAI). Planen följer strukturen på enkäten. 

1. Rekrytering 
Trots att en större andel av de forskarstuderande har introducerats till institutionen i samband 
med antagningen, är en mindre andel nöjd med introduktionen än 2008. En mindre andel av 
de svarade också att de hade en god bild av förväntningarna på en forskarstuderande än tidi-
gare. En orsak till missnöjet kan vara att institutionen inte har någon formell introduktions-
process för stipendiater. 
Åtgärder: 

• Se över den existerande introduktionsprocessen för nya forskarstuderande med an-
ställning vid institutionen: 

o Vad ska göras och när? 
o Vem har huvudansvaret? 
o Vilka övriga ska blandas in? 

• Utveckla en introduktionsprocess för forskarstuderande utan anställning. 
• Ta fram ett dokument som beskriver förväntningarna på de forskarstuderande och de-

ras handledare. 
 
2. Handledning 
De forskarstuderande vid MAI har i genomsnitt mer tid för handledning per månad än andra 
studerande vid LiU. Samtidigt upplever många en brist på planerade handledningsmöten. 
Många upplever också att de får för lite feedback från sina handledare. 
Åtgärder: 

• Diskutera behovet av planerade handledningsmöten med handledarna. 
• Diskutera behovet av planerade handledningsmöten i samband med att de individu-

ella studieplanerna uppdateras. 
• Diskutera problemet med att många forskarstuderande upplever att de får för lite 

feedback med handledarna. 
 
3. Miljö och forskarutbildning 
En mindre andel av de forskarstuderande upplever negativ stress som påverkar även utanför 
forskarutbildningen än 2008. Samtidigt anser en större andel att arbetsbelastningen inte är 
rimlig (en orsak till detta kan vara att många studerande befinner sig i slutskedet av sina stu-
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dier) och en större andel känner inte tillhörighet i närmiljön. En stor del av de forskarstu-
derande har inte använt någon av universitetsbibliotekets vägledningstjänster. 
Åtgärder: 

• Diskutera de forskarstuderandes arbetsbelastning med handledarna. 
• Diskutera de forskarstuderandes arbetsbelastning i samband med att de individuella 

studieplanerna uppdateras. 
• Informera de forskarstuderande om möjligheten att få stöd från Feelgood eller Stu-

denthälsan. 
• Lägg mer kraft på aktiviteter som skapar gemenskap bland de forskarstuderande. 
• Ordna information för de forskarstuderande om bibliotekets vägledningstjänster. 

 
4. Kurser och seminarier 
Rätt många forskarstuderande anser fortfarande att det inte finns tillräckligt många kurser 
eller seminarier som ger fördjupning inom det aktuella forskningsområdet. 

Åtgärder: 
• Diskutera behovet av och möjligheten att organisera fördjupningskurser och semi-

narier som ger fördjupning med ämnesföreträdarna och handledarna. 
• Uppmuntra deltagande i kurser vid andra universitet, konferenser och sommarskolor. 

 
5. Vetenskapliga konferenser och nätverk 
En större andel av de forskarstuderande har deltagit i konferenser med relevans för forskar-
utbildningen jämfört med 2008. Samtidigt når MAI inte upp till snittet för LiU. 

Åtgärder: 
• Formulera en rekommendation om det antal konferenser, som en forskarstuderande 

ska delta i under sin studietid, i samråd med ämnesföreträdare och handledare. 
• Se till att de forskarstuderandes konferensdeltagande diskuteras i samband med att de 

individuella studieplanerna uppdateras. 
 
6. Undervisning 
En mindre andel av de forskarstuderande är nöjd med det stöd och den information institut-
ionen givit angående undervisningen samtidigt som en mindre andel är missnöjd. 

Åtgärder: 
• Utvärdera och utveckla MAI:s pedagogiska introduktionskurs1 och se till att alla nya 

doktorander har möjlighet att följa denna. 
                                                
1 MAI startade en pedagogisk introduktionskurs 2010. Kursen är praktiskt inriktad och vänder sig till nya fors-
karstuderande och amanuenser. 
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• Se till att det i varje kurs, där doktorander är inblandade, ordnas minst ett kursmöte. 
 
7. Lika villkor 
Endast hälften av de forskarstuderande vet vart de ska vända sig om de diskrimineras eller 
utsätts för sexuella trakasserier. 

Åtgärder: 
• Detta problem bör diskuteras i samband med att handlingsplanen för lika villkor upp-

dateras. 
 
Forskarstudierektorn ansvarar för alla punkter utom de två sista. Dokumentet om förvänt-
ningar på forskarstuderande och handledare tas fram av en arbetsgrupp som består av fors-
karstudierektorn, forskarutbildningskoordinatorn, doktorandombudet och en av handledarna. 
För punkt 6 ansvarar studierektorerna och för punkt 7 ombudet för lika villkor. Åtgärderna 
bör vara genomförda första halvåret 2011 (utom informationsmötet om bibliotekets vägled-
ningstjänster som organiseras hösten 2011). 
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Action Plan on Account of NDI 2010 
This action plan is the result of discussions concerning NDI 2010 with the graduate students, 
the supervisors, and the management team in the Department of Mathematics. The plan has 
also been discussed in the department’s “LAM-grupp” (the group responsible for questions 
related to equal opportunities, working environment, and environment at the department). 
The plan follows the structure of the questionnaire. 

1. Recruitment 
In spite of the fact that a larger part of the graduate students have been introduced to the de-
partment in connection with the admission, a smaller part of the students are satisfied with 
the introduction compared to 2008. A smaller part of the students also answered that they 
had a good picture of what is expected of a graduate student compared to previously. A pos-
sible cause for the dissatisfaction may be the fact that the department does not have a formal 
procedure for introducing students with scholarships. 
Measures:  

• Review the introduction of new graduate students with employment at the department: 
o What shall be done and when? 
o Who has the main responsibility? 
o Who else shall be involved? 

• Develop a procedure for introducing graduate students without employment. 
• Produce a document describing the expectations on the graduate students and their 

supervisors. 
 
2. Supervision 
The graduate students at MAI have more time for supervision per month than other students 
at LiU. At the same time, many students experience a lack of scheduled supervision meetings. 
Many students also express that they do not get enough feedback from their supervisors. 
Measures:  

• Discuss the need for planned supervision meetings with the supervisors. 
• Discuss the need for planned supervision meetings in connection with the revision of 

the individual study plans. 
• Discuss the problem that many graduate students feel that they do not get sufficient 

feedback with the supervisors. 
 
3. Environment and postgraduate studies 
A smaller part of the graduate students experience a negative stress that affects even outside 
the studies, compared to 2008. At the same time a larger part of the students do not consider 
the workload to be reasonable (a reason for this may be the fact that many students are the 
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end of their studies) and they do not feel that they belong in the local environment. A large 
part of the graduate students have not used any of the guidance services provided by the uni-
versity library. 
Measures:  

• Discuss the workload of the graduate students with the supervisors. 
• Discuss the workload of the graduate students in connection with the revision of the 

individual study plans. 
• Inform the graduate students about the possibility of getting support from Feelgood 

or Studenthälsan. 
• Concentrate on activities that create a spirit of community among the graduate stu-

dents. 
• Inform the graduate students about the guidance services of the university library. 

 
4. Courses and seminars 
A lot of graduate students still consider that there is a need for advanced courses and semi-
nars that give a deeper understanding of their research area. 
Measures: 

• Discuss the need of and the possibilities for organizing advanced courses and semi-
nars that give deeper knowledge together with the heads of the divisions and the su-
pervisors.   

• Encourage participation in courses at other universities, conferences, and summer 
schools. 

 
5. Scientific conferences and networks 
A larger part of the graduate students have participated in conferences with relevance for the 
studies compared to 2008. At the same time MAI does not reach the average for LiU. 
Measures: 

• Formulate a recommendation for participation in a certain number of conferences 
during the time of study together with the heads of the divisions and the supervisors.  

• Make sure that the participation in conferences is discussed in connection with the 
revision of the individual study plans. 
  

6. Education  
A smaller part of the graduate students are satisfied with the support and the information the 
department has given regarding the teaching, while a smaller part is dissatisfied. 
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Measures:  
• Evaluate and develop the departments introductory pedagogical course2 and make it 

possible for all the new graduate students to attend. 
• Organize at least one course meeting in every course where graduate students are in-

volved. 
 
7. Equal opportunities 
Only half of the graduate students know where to turn if they feel discriminated or sexually 
harassed. 
Measures:  

• This problem should be discussed in connection with the update of the action plan for 
equal opportunities. 

 
The director of graduate studies is responsible for all paragraphs except for the last two ones. 
The document, describing the expectations of the graduate students and their supervisors, 
will be produced by the director of graduate studies, the coordinator for the graduate pro-
gram, the doktorandombud, and one of the supervisors. The directors of studies are responsi-
ble for paragraph 6. The representative for equal opportunities (ombud för lika villkor) is re-
sponsible for paragraph 7. The measures should be completed during the first half of 2011 
(one exception is the information meeting about the library’s guidance service which will be 
organized in the fall 2011). 
 

                                                
2 MAI started its own introductory pedagogical course 2010. The course, which is practically oriented, is open 
for graduate students and teaching assistants. 
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IEI:s åtgärdsplan med anledning av NDI 2010 
 
Under  våren  har  IEI  samlat  in  kvalitativa  data  kring  de  frågor  som  berörs  i  NDI  2010  för  att 
skapa ett  tydligt underlag  för en åtgärdsplan. En workshop med handledare och en workshop 
med doktorander har genomförts i syfte att belysa och diskutera hur forskarutbildningen vid IEI 
upplevs  av  respektive  part.  Under  hösten  kommer  IEI:s  återkommande  forskarutbildningsdag 
att följa upp dessa diskussioner.  
Efter  analys  av  NDI‐resultaten  och  diskussionerna  vid  genomförda  workshops  har  följande 
frågor identifierats som centrala att åtgärda: 

Förväntningar på forskarutbildning  
En  del  doktorander  upplever  att  deras  förväntningar  på  vad  det  innebär  att  gå  en 
forskarutbildning  inte motsvarar verkligheten eller att de  inte vet vad som förväntas av dem  i 
olika situationer. 
Åtgärder: 

• En  checklista  för  doktorander  ska  tas  fram  och  ges  till  doktoranden  i  samband  med 
antagningen.  Vid  IEI  ges  redan  en  motsvarande  checklista  till  handledare  vid  varje 
doktorandantagning.  Checklistan  kommer  också  att  finnas  tillgänglig  via 
forskarutbildningens webbplats. 

• Förtydliganden kring vad som förväntas av en doktorand ges från och med våren under 
institutionens introduktionsdag för nya doktorander. Denna introduktionsdag anordnas 
en gång per termin. 

• IEI:s doktorander är organiserade i ett doktorandnätverk som anordnar olika aktiviteter 
för  samtliga  doktorander.  Nyligen  genomfördes  en  seminariedag  kring  doktoranders 
rättigheter och skyldigheter som ett direkt svar på önskemål från doktoranderna. 

• Utifrån  NDI‐resultaten  gör  Personalavdelningen  tillsammans  med  Feelgood  en 
gemensam  satsning  kring  doktorandfrågor  och  doktoranders  självbild  för  att 
stärka/stödja  doktoranden  att  leda  sig  själv,  få  en  ökad  självständighet  och  hantera 
prestationskrav i sin yrkesroll och andra roller i livet. IEI kommer att medverka i denna 
satsning. 

Rekryteringsprocess  
Vid  IEI  bedrivs  forskarutbildning  inom  24  ämnen,  vilket  innebär  att  vi  ofta  rekryterar  nya 
doktorander. Rekryteringen har hittills inte skett samordnat, men detta har efterfrågats som en 
möjlighet för att skapa mer sammanhållning och gemenskap för doktorander som påbörjar sin 
forskarutbildning vid samma tidpunkt. 
Åtgärder: 

• Samlad  rekryteringsprocess  för  doktorandanställningar  planeras  som  en  del  i 
institutionens  satsning  på  förstärknings‐  och  ersättningsrekryteringar.  En  första 
utlysning  av  åtta  doktorandanställningar  från  ämnen  vid  både  teknisk  och  filosofisk 
fakultet är på gång. Denna kommer troligen att följas av ytterligare en under hösten om 
resultatet blir lyckat. 



Handledning (frekvens, upplägg och innehåll) 
I NDI‐resultaten finns tecken på att vissa doktorander upplever att de får handledning i mindre 
utsträckning än vad de önskar. 
Åtgärder: 

• Frågan kommer att diskuteras vidare under forskarutbildningsdagen eftersom det finns 
stora skillnader i vad man upplever är handledning och hur man vill att den ska ske. En 
generell  åtgärd  på  detta  problem  är  att  tydligare  diskutera  förväntningar  som 
handledare och doktorand har vad gäller handledning och samarbete. 

• En engelsk språkstödsresurs erbjuds från och med april IEI:s doktorander på prov under 
sex månader. Skälet är att det vid workshopen med handledare framkom att de upplever 
att en större del av handledningen numera läggs på språkliga aspekter, korrekturläsning 
etc. vilket stjäl tid från handledning kring innehållet i texter. 

Individuella studieplanen 
Vid  IEI  har  vi  de  senaste  åren  fokuserat  att  alla  doktorander  ska  ha  en  ISP  samt  att  höja 
medvetenheten  kring  betydelsen  av  ISP:n.  Vi  ser  nu  ett  behov  av  att  ta  detta  arbete  ett  steg 
längre. 
Åtgärder: 

• En ökad uppföljning av ISP med fokus på innehållsliga aspekter kommer att genomföras. 
Här  kommer  kriterier  för  denna  uppföljning  utarbetas.  Doktorandportalen  som  IEI 
införde för något år sedan underlättar detta arbete. 

Kursutbud 
Efterfrågan  på  gemensamma  doktorandkurser  har  varit  större  än  utbudet  på  IEI  sedan 
institutionen bildades. 
Åtgärder: 

• Vi gör nu en  stor  satsning på gemensamma doktorandkurser  som  får  finansiering  från 
institutionen om de attraherar doktorander från flera ämnen. Handledare får i uppdrag 
att  i  april  respektive  november  lägga  in  förslag  på  kurser  (kursplaner)  i 
doktorandportalen.  Doktoranderna  får  sedan  göra  intresseanmälningar  och  de  kurser 
som får tillräckligt många sökande ges som gemensamma kurser. Övriga kurser kan ges 
om  ämnet/avdelningen  finansierar.  Parallellt  med  detta  efterlyser  vi  även  kursförslag 
från doktoranderna för att kunna matcha utbud och efterfrågan bättre. 

Undervisning inom institutionstjänstgöringen 
Problem  kring  doktoranders  undervisningsuppdrag  har  identifierats.  Vissa  doktorander 
upplever att de lägger ned mer faktisk tid på sin undervisning än avsedda 20%. 
Åtgärder: 

• En diskussion med institutionens studierektorer för grundutbildningen ska genomföras 
för att undersöka om en gemensam struktur för undervisningsplanering och ‐uppföljning 
kan  tillämpas.  Eftersom  IEI  använder  doktorandportalen  för  uppföljning  av  aktivitet  i 
forskarutbildningen  finns  goda  möjligheter  för  uppföljning  och  jämförelser  mellan 
ämnen i detta avseende. 

 


