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Handlingsplan för forskarutbildningen i Industriell ekonomi (v. 1.3)  

Nedanstående handlingsplan baseras på den dialog som har förts med FUN och deras bedömningsmatris.  
 

Vad ska åtgärdas/utvecklas?  Hur ska det genomföras? När ska det 
vara klart?  

Vem ansvarar för att 
åtgärden/utvecklingen genomförs?  

Beredskap att adressera nya 
forskningsfrågor som skär genom 
inriktningarna 

Centralt utvecklingsarbete på IEI som bygger 
på erfarenheter från våra forskningscentra, t.ex. 
Helix, som skär tvärs genom inritningarna.  

Dec. 2020 
 

Prefekturen på IEI i samarbete med 
utvärderingsgruppen 

Det finns inriktningar som har få 
doktorander och handledare och  
forskarutbildningsämnet behöver 
säkerställa handledare och lärarkompetens 

Det finns ett kollegialt ansvar som sträcker sig 
tvärs vår ASP – inom och mellan avdelningar.  
 
Utvärdering av Medfak/Ida’s modeller 

Dec. 2021 Utvärderingsgruppen och Prefekturen på 
IEI 
 
OBS! Här krävs en större tydlighet från LiU 
och fakulteten om strategisk riktning. 

Det finns ett antal inriktningar som har få 
doktorander och forskarutbildningsämnet 
behöver säkerställa en godtagbar forskar-
utbildningsmiljö inom dessa inriktningar 

På kort sikt så säkerställer aktuella avdelningar 
att det finns en bra forskarutbildningsmiljö för 
samtliga doktorander.  
En för ASP’n gemensam PhD-dag för 
doktorander och handledare är under planering 
och ska genomföras som ett årligt arrangemang 
med start nov. 2019. 
På lång sikt, se punkten ovan 

Dec. 2020 Utvärderingsgruppen och ansvariga 
avdelningschefer 

 
Magnus Klofsten är ansvarig för den 
gemensamma PhD-dagen i nov 2019 
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Det beskrivs att det finns skillnader mellan 
olika forskningsområden i uppföljning av 
examensmål (vilket inkluderar sättet att 
arbeta med ISP) och det framgår inte helt 
tydligt om progressionen för samtliga 
doktorander kan säkerställas. 

Ett gemensamt handledarforum, på ASP-nivån, 
kommer att bidra till ett bättre utbyte av 
erfarenheter mellan handledare på olika 
avdelningar och blir ett forum för den här typen 
av frågor 

Kontinuerligt 
Dec. 2020 

Utvärderingsgruppen tillsammans med 
koordinator och forskarstudierektorerna 
 

Nettotiden för kvinnor är kortare jämfört 
med tiden för män. 

Det förklaras i huvudsak av att vi har två 
forskande adjunkter som båda är män och som 
båda har mycket långa utbildningstider. Men 
det hindrar inte att vi löpande följer upp 
utbildningstiderna 

Årlig 
uppföljning 

Koordinator och forskarstudierektorerna 

Behöver utvecklas ett mer systematiskt 
arbete för att säkerställa att utbildningens 
utformning och genomförande främjar 
jämställdhet och att utbildningen 
inkluderar ett jämställdhetsperspektiv. 
Flera goda exempel och kvinnliga 
förebilder kan tas fram. 

Lyfta fram goda exempel och kvinnliga 
förebilder inom och utanför ASP-området.  

 
Se till att forskningsprojekten har ett 
jämställdhetsperspektiv redan i 
ansökningsfasen 

Kontinuerligt 
Dec. 2020 

Utvärderingsgruppen  

 


