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Sammanfattning 

Uppföljningen av handlingsplanen med anledning av doktorandundersökningen 2015 

inleds med en kort sammanfattning av uppföljningarna av institutionernas 

handlingsplaner.  Fakultetens uppföljning av handlingsplanen presenteras sedan och 

institutionernas uppföljningar finns som bilagor i slutet av dokumentet. 
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1 Sammanfattning av institutionernas 

uppföljningar av handlingsplanerna med 

anledning av doktorandundersökningen 2015 

1.1 Introduktion  

Med anledning av doktorandundersökningen 2015 upprättades handlingsplaner vid 

institutionerna och tekniska fakulteten under oktober 2015. Ett år senare utfördes en 

uppföljning av handlingsplanerna, vilket sammanställts och presenteras i dokumentet.  

Uppföljningen kommer att presenteras på Fakultetsstyrelsen, 

Forskarutbildningsnämnden och de gemensamma mötena med 

forskarstudierektorerna verksamma vid respektive institution. Vidare har varje 

institution presenterat uppföljningen av handlingsplanen för institutionsstyrelse, och 

även forskarutbildningsråd och doktorandråd, där sådana finns. Uppföljningen av  

handlingsplanen har presenterats och beslutats av respektive institutionsstyrelse innan 

den skickats till Forskarutbildningsnämnden. Information till doktoranderna om 

uppföljningen av handlingsplanerna kommer att läggas på fakultetetens hemsida för 

forskarutbildning. Institutionerna har hunnit i olika utsträckningar informera 

doktoranderna om hur långt man har kommit i implementeringen av de åtgärder som 

beslutades i handlingsplanerna för ett år sedan. Närmare beskrivning av 

institutionerna uppföljningar av handlingsplanerna finns under bilaga 3.1-3.7. 

 

1.2 Sammanfattning 

 

Institutionerna har kommit långt i genomförandet av de åtgärder som man beskrivit 

i handlingsplanerna och under de tidsramar som man själv tidigare angivit. Det finns 

dock arbete kvar, där anledningen för förseningen främst är personalbrist, vilket har 

varit svårt att styra över. Åtgärderna vid institutionerna är beroende av att det finns 

resurser för utförandet av dessa.  

Stresshantering är ett av områdena som alla institutioner arbetar med, både direkt 

och indirekt. Flera av institutionerna erbjuder möjlighet till träning att hantera den 

stress som kan uppstå under utbildningstiden, oftast i samarbete med 

företagshälsovården. Detta arbete har pågått sedan doktorandenkäten 2013 och det 

verkar som att fler doktorander drar nytta av företagshälsovårdens tjänster i 

förebyggande syfte. 
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Handledning är det mest avgörande för hur forskarutbildningen upplevs och det är 

också ett område som adresseras av de flesta institutionerna. MAI har tex tagit fram 

en vägledning till LiTH:s handledarpolicy, medan ISY, IDA och IEI utvecklar 

informations- och diskussionsmöten för handledarna. 

Individuella studieplanen "... har stor betydelse för bl.a. doktorandens 

rättssäkerhet, eftersom den individuella studieplanen utgör en grund för att avgöra 

vilka rättigheter och skyldigheter doktoranden har i sin forskarutbildning." (HSV 2004). 

Flera av institutionerna har fokuserat på att tydliggöra vikten av den individuella 

studieplanen för doktorandens rättssäkerhet och på att öka medvetenheten för den 

individuella studieplanens betydelse som ett juridiskt dokument. 

I uppföljningarna anges att den nya mallen av den individuella studieplanen kräver 

mer engagemang från både doktorander och handledare och insatserna för att öka 

medvetenheten om den individuella studieplanens betydelse för forskarutbildningen 

ger resultat och förhoppningsvis leder till en förändring av hur den individuella 

studieplanen används under utbildningstiden. 

Utveckling av introduktionen för nya doktorander och handledare, samt 

gemensamt forum där den egna forskningen kan presenteras, är åtgärder som 

institutionerna har kunnat implementera med bra resultat under de tidigare angivna 

tidsramarna.  

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA HÖGSKOLAN/FUN 

 
16-10-04 

DNR LIU-2015-00900 
Uppföljning av handlingsplan  

doktorandundersökningen 2015 
4(6) 

 

 

 
 
 
 
 

 

2 Uppföljning av fakultetens gemensamma 

åtgärder 

 

Med anledning av resultatet av doktorandundersökningen 2015 identifierades tre 
förbättringsområden rörande utbildningen på forskarnivå vid tekniska fakulteten. Hösten 
2015 beslutade Forskarutbildningsnämnden att prioritera följande områden: kurser, 
individuell studieplan och handledning. Nedan följer uppföljning av åtgärderna som har 
tagits för dessa tre områden. 

2.1 Kurser 

Åtgärd: Förbättra information om utbudet av doktorandkurser inom fakulteten 

Förväntad effekt: Lättare för doktorander och handledare att hitta relevanta kurser. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för FUN 

Ansvarig för uppföljning: FUN 

Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan: Klart HT2016 

 

Information om kurser på forskarnivå presenteras på fakultetens hemsidor för 

forskarutbildning och uppdateras kontinuerligt. Vi har samlat information från 

institutionerna och länkar till institutionernas hemsidor med kurser som ges på forskarnivå. 

Vid Forum för forskarutbildning har man diskuterat samarbete med 

studera.nu/antagning.se och möjligheten till en doktorandportal för bättre spridning av 

doktorandkurser. 

2.2 Individuell studieplan 

 

Åtgärd: Årlig central uppföljning av alla ISP:er på fakulteten. 

Förväntad effekt: ISP inrättas för alla doktorander och följs upp årligen. Doktoranderna 

upplever ISP som stöd för deras utbildning. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för FUN. 

Ansvarig för uppföljning: FUN. 

Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan: Klart HT2016. 

 

En årlig central uppföljning av alla ISP:er på fakulteten infördes 2016. Den centrala 

uppföljningen utgår ifrån att institutionerna skickar sin samanställning av upprättande av 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA HÖGSKOLAN/FUN 

 
16-10-04 

DNR LIU-2015-00900 
Uppföljning av handlingsplan  

doktorandundersökningen 2015 
5(6) 

 

 

 
 
 
 
 

 

ISP:er och uppföljning av ISP:er för samtliga doktorander till FUN årligen senast den 15 

mars.  

Efter den första omgången som genomfördes under våren 2016 kunde man konstatera 

att medvetenheten av betydelsen av den individuell studieplan har ökat bland doktorander 

och handledare.  Resultaten av den centrala uppföljningen pekade på några 

utvecklingsmöjligheter som t ex att sätta en tydlig gräns för när ISP:n senast ska vara 

upprättad för nya doktorander. Man uppmärksammade också att rutinerna kring 

inläggning av information om upprättande och uppföljning av den individuella 

studieplanen i Ladok kan förbättras. Under revideringen av de allmänna studieplanerna 

som genomfördes under VT16 införde man policyn att för varje forskarstuderande ska en 

ISP upprättas under den första månaden efter antagning till studier på forskarnivå. FUN 

kommer att fortsätta med den årliga kontrollen av ISP:erna. 

2.3 Handledning 

 

Åtgärd 1: Handledarpolicyn synliggörs för doktorander och handledare. 

Förväntad effekt: Handledning ska upplevas meningsfullt och målinriktad. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för FUN. 

Ansvarig för uppföljning: FUN. 

Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan: Klart HT2016. 

 

Policyn för handledning inom forskarutbildning vid LiTH har synliggjorts på fakultetens 

hemsidor och under 2016 har policyn tagits upp och diskuterats på handledarkursen på 

både fakultetsnivå och universitetets gemensammanivå.  

 

Åtgärd 2: Informera om vart man kan vända sig vid problem som rör handledningen   

Förväntad effekt: Tryggare arbetssituation för doktoranderna. 

Ansvarig för åtgärdens genomförande: utbildningsledare, ordförande för FUN. 

Ansvarig för uppföljning: FUN. 

Resurser: Ryms inom befintliga arbetsuppgifter. 

Tidplan: Klart HT2016. 

 

Information om vart man kan vända sig vid problem med handlingen presenteras på 

fakultetens hemsidor. Institutionerna har också arbetat med att sprida information om vart 

man kan vända sig vid problem med handledningen.  
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