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Handlingsplan för forskarutbildningen i Hållbara system 

Utifrån genomförd dialog används nedanstående tabell för att ange vilka åtgärder/utvecklingsprojekt som är aktuella, hur och när de ska 

genomföras samt vem som ansvarar för genomförandet. Åtgärden/utvecklingsprojektet ska dokumenteras när det är genomfört.  

 

Vad ska 

åtgärdas/utvecklas?  

Hur ska det genomföras? När ska det vara klart?  Vem ansvarar för att 

åtgärden/utvecklingen 

genomförs?  

Fastställ samordnare för ASP Dialog med handledarkollektiv, 

fakultet och prefektur 

Januari 2019 Avdelningschefer 

Formativ utvärdering av sex 

år med gemensam ASP 

Utvärdera vad som varit bra 

och vad som kan göras bättre 

med en gemensam ASP.  Görs 

via: 

• Workshop med 

handledarkollektiv 

• Workshop med 

doktorander 

• Workshop för 

doktorander och 

handledare 

September 2021 Avdelningschefer 
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Intern utvärdering, samt 

revision av ASP, specifika 

skrivningar, kurskrav, 

industridoktorander,  etc. 

Workshop med 

handledarkollektiv, synpunkter 

från doktorandgrupp 

Juni 2019 ASP-samordnare 

Handledarmöten om 

handledning och 

forskarutbildning,  

Workshop med 

handledarkollektiv med stående 

punkter: 

Handledning, hur kan 

processen utvecklas 

Forskarutbildningens beroende 

av extern finansiering 

Rimlig nivå på kommande 

avhandlingar 

Doktorandkurser, t.ex. Lära sig 

söka finansiering 

Kontinuerligt arbete, ca 1 

ggr/år 

Avdelningschefer 

 

Självreflektion Lärandemål Ta fram en rutin för 

självreflektion 6 månader innan 

disputation utifrån examensmål 

i HF 

Juni 2019 ASP-samordnare 
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Lika villkor Fortsätta att främja arbetet 

med lika villkor, utifrån det 

interna arbetet vid de vid 

Hållbara System verksamma 

avdelningar, såväl som utifrån 

direktiv och riktlinjer från 

rektorskansli och regering. 

Kontinuerligt arbete Avdelningschefer 

Lika villkor Eftersträva fortsatt jämlik 

representation i betygsnämnder 

för de avhandlingar som ska 

läggas fram inom HS, i 

referensgrupper, lärare i 

doktorandkurser, 

projektbemanning etc. Rimlig 

förväntan på könsfördelning 

40/60 bland handledare.  

Kontinuerligt arbete Avdelningschefer  

Fysisk arbetsmiljö Samla alla doktorander inom 

FUÄ-MMMT i samma miljö. 

Augusti 2019 Prefektur & avdelningschef 

Ta fram vägledning för 

initialt 

planeringsseminarium, 90 % 

seminarium för lic, alt. 60 %-

seminarium, samt 90 %-

seminarium inför disputation 

Workshop med 

handledarkollektiv 

Juni 2019 ASP-samordnare 

 

 


