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Uppföljning av åtgärdsplan med anledning av resultatet av 

doktorandundersökningen 2013 
 
Med anledning av resultatet av doktorandundersökningen 2013 identifierades fem 
förbättringsområden rörande utbildningen på forskarnivå vid LiTH. Hösten 2013 beslutade 
Forskarutbildningsnämnden att prioritera följande områden: 
 
Område 1. Doktorandportal: Verka för införandet av någon form av gemensam doktorandportal. 
 
Tidsperiod: Arbetet genomfördes under HT 2013 - VT 2014  
Åtgärd: Två av institutionerna IEI och IDA har i flera år använt en doktorandportal som har varit 
uppskattad av doktorander, handledare och administrativ personal. Under perioden HT13-VT14 har vi 
diskuterat möjligheten till utveckling av en gemensam doktorandportal men konstaterat att det inte 
finns resurser att utveckla en sådan. Flera institutioner är dock intresserade att införa en lokal version 
av den doktorandportal som används av IDA och IEI.  
Diskussioner har pågått på fakultets- och institutionsnivå om hur detta kan genomföras och 
forskarstudierektorerna vid respektive institution har varit länken mellan fakultet och institution.  

 
Område 2. Kursinformation: Undersöka behovet av att ha en utökad information om kurser på LiTH:s 
webbsidor, och att sprida information om kurser mellan institutionerna. Önskvärd effekt: ökat antal 
deltagare på forskarutbildningskurserna. 
 
Klart: VT 2014 
Åtgärd: Alla institutioner har sett över sina egna webbsidor med information om kurser som ges varje 
termin vid respektive institution. En gemensam ingång för alla doktorander finns nu på fakultetens 
webbsidor som länkar till kursinformationssidorna på varje institution 
http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/doktorandkurser?l=sv. Effekten av åtgärden kommer att 
följas upp under de närmaste två åren. 

 
Område 3. En gemensam mall för individuell studieplan: Ta fram, diskutera med 
forskarstudierektorerna och presentera en gemensam mall för en individuell studieplan, som ska 
spegla doktorandernas och institutionernas önskemål. 
 
Klart: 2014-09-04 
Åtgärd: En ny mall för individuell studieplan har tagits fram, diskuterats med forskarstudierektorerna 
och har varit på remiss på institutionerna under VT14. Beslut om mallen för den individuella 
studieplanen togs på Forskarutbildningsnämnden den 4 september 2014. 

 
Område 4. Information och dokumentation på engelska: Förbättra informationen och 
dokumentationen på engelska för att samtliga doktorander vid Tekniska högskolan ska få möjlighet att 
vara delaktiga. 
 
Tidsperiod: pågår 
Åtgärd: Informationen på webbsidorna, samt studiehandboken och malen för den individuella 
studieplanen är översatta till engelska. Det pågår översynsarbete av de allmänna studieplanerna på 

http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/doktorandkurser?l=sv


Forskarutbildningsnämnden Tekniska högskolan  
Dnr LiU-2013-00753 

 
svenska samtidigt som målet är att alla allmänna studieplaner ska finnas översatta till engelska till 
slutet av 2014. 

  
Område 5.1: Stress: Inslag om stress kommer att läggas till i den fakultetsspecifika delen av kursen 
Handledning av forskarstuderande. 
 
Klart: VT 2014 
Åtgärd: Problemet med stress hos doktoranderna tas nu upp vid ett av tillfällen i den fakultetsspecifika 
delen av handledarkursen. Efter en inledande diskussion om problemet diskuteras detta i mindre 
grupper varefter slutsatserna redovisas och diskuteras gemensamt. 
 
Område 5.2: Stress: Verka för att alla institutioner, i förebyggande syfte, erbjuder doktoranderna 
möjlighet till träning att hantera den stress som uppkommer under utbildningstiden. Detta kan t.ex. 
ske i samverkan med företagshälsovården. 
 
Klart: VT 2014 och pågår 
Åtgärd: Institutionerna har tagit olika åtgärder och har arbetat på olika plan för att motarbeta negativ 
stress. IFM, t ex, har arbetat med stress inför post-doc tiden, stress inför disputationstillfället, samt 
tagit åtgärder inför första undervisningen. Ett faddersystem för alla nyantagna doktorander har införts 
vid IFM. För att motverka negativ stress hos sina doktorander har MAI involverat företagshälsovården 
som har informerat om stress. En stresshanteringskurs har erbjudits alla doktorander som är 
intresserade, samt tidsersättning för att delta i kursen. ISY har utvecklat ett datoriserat 
planeringsverktyg som identifierar i god tid möjliga arbetstoppar. Doktoranderna vid IDA uppskattar 
stresshanteringskursen som ges av företagshälsovården och IDA kommer att fortsätta med den. 
Negativ stress diskuteras på handledardagen som IDA arrangerar en gång om året. IMT har diskuterat 
fördelningen av arbetsuppgifter för doktorander och förbättrat informationen och stödfunktionerna 
kring undervisning. IEI har tagit åtgärder som bidrar till ett bättre arbetsklimat och på det sättet 
indirekt förebygger stress. IEI har arbetat med att synliggöra och förtydliga förväntningar, ha bättre 
koll på allmänna studieplaner och en bättre dialog och uppföljning av den individuella studieplanen. 
Alla institutioner har fokuserat på att utveckla planeringen av undervisning på grundutbildningsnivå, 
som är en stående punkt i alla uppföljningar av åtgärdsplanerna. 
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