
Forskarutbildning: Elekto- och systemteknik 

Bedömningsmatris: Fakultetsdialog 

Datum: 27/5, kl 13-15, FUN, LiTH 

 

Nedan följer kommentarer på utkastet av kvalitetsrapporten för forskarutbildningen Elekto- och systemteknik som diskuterades vid FUN mötet den 

27/5. Kommentarer följer bedömningsmatrisen och bör beaktas i framställandet av den slutgiltiga kvalitetsrapporten som ligger till grund för den 

slutgiltiga bedömningen. 

 

Bedömningsområde 

 

Bedömningsgrund Fungerar 

bra 

Behöver 

delvis 

utvecklas 

Behöver mer 

omfattande 

översyn 

Kommentarer 

Forskarutbildningsämne Avgränsningen av 

forskarutbildningsämnet och dess 

koppling till den vetenskapliga 

grunden och beprövad erfarenhet 

är välmotiverad och adekvat. 

 

 

 

   En bra beskrivning av det övergripande 

fu-ämnet Elekto- och systemteknik vid 

LiTH och dess avgränsning. 

Handledar- och 

lärarkompetens 

 

Antalet handledare och lärare och 

deras sammantagna kompetens 

(vetenskapliga, pedagogiska) är 

adekvat och står i proportion till 

antal forskarstuderande samt 

utbildningens innehåll och 

genomförande på såväl kort som 

på lång sikt.  

 

 

   I bilagan med handledare ska  

”Kompetensområde med relevans för 

forskarutbildningen” anges. Här anges 

handledarens kompetensområde utan 

att tas hänsyn till de 

forskningsinriktningar som finns inom 

ämnet. Koppla gärna ihop 

kompetensområde och inriktning. 

Även om det genomsnittliga antalet 

doktorander per handledare är rimlig så 

verkar det finnas några handledare med 



många doktorander. Hur säkerställs att 

doktorander till handledare som har 

många doktorander får stöd inom sin 

utbildning. 

Forskarutbildningsmiljö 

 

Forskningen vid lärosätet har en 

sådan kvalitet och omfattning att 

utbildning på forskarnivå kan 

bedrivas med hög vetenskaplig 

nivå och med goda 

utbildningsmässiga 

förutsättningar i övrigt. Relevant 

samverkan sker med det 

omgivande samhället både 

nationellt och internationellt. 

 

   71 doktorander inom ämnet, det är ett 

stort ämne, vilket anses vara bra för 

forskarutbildningsmiljön. Vissa 

inriktningar är små.  

-Förtydliga hur man hanterar 

inriktningar med 1 eller 2 doktorander. 

Finns det utvecklings möjligheter för de 

små inriktningarna? Det nämns att 

intresset för dessa inriktningar 

minskar. Hur ser strategin ut framöver 

för dessa inriktningar? 

-Utveckla beskrivningen under 

rubriken Nätverk med information om 

aktuella internationella och nationella 

nätverk.  

-Sida 10 under ”Industridoktorander”  

förtydliga att frågeställningen gäller att 

stödja andras lärande. Eller gäller den 

frågan även den delen av målet som 

handlar om att bidra till samhällets 

utveckling? I FUN diskuterades det att 

just industridoktorander har goda 

förutsättningar att bidra till samhällets 

utveckling. 

Uppfyllelse av 

examensmål 

Utbildningen möjliggör genom 

utformning och genomförande 

   Förtydliga hur man säkerställer att 

examensmålen uppnås. Tips: Man kan 



 samt säkerställer genom 

examination att doktoranden, när 

examen utfärdas, uppfyller 

samtliga examensmål. 

 

 

 

 

 

titta på de andras rapporter för 

inspiration. 

Jämställdhetsperspektiv 

 

Ett jämställdhetsperspektiv 

beaktas, kommuniceras och 

förankras i utbildningens 

innehåll, utformning och 

genomförande. 

 

 

   Frågan rör inte bara könsfördelningen 

vid ämnet utan man behöver svara på 

frågan om hur jämställdhet integreras 

inom utbildningen. Besvara frågan hur 

man planerar, genomför och följer upp 

jämställdhet inom utbildningen. 

Uppföljning, åtgärder 

och återkoppling 

 

Utbildningens innehåll, 

utformning och genomförande 

och examination följs systematiskt 

upp, resultaten av uppföljningen 

omsätts vid behov i åtgärder för 

kvalitetsutveckling och 

återkoppling sker till relevanta 

intressenter; Lärosätet verkar för 

att doktoranden genomför 

utbildningen inom planerad 

studietid. 

   Väldigt kort beskrivning av 

uppföljningsrutiner, åtgärder och 

återkoppling. Hur används 

medarbetarundersökning, 

kursutvärderingar, etc? 

Doktorandperspektiv 

 

Doktoranden ges möjlighet att ta 

en aktiv roll i arbetet med att 

utveckla utbildningens innehåll 

   Doktorandperspektivet beaktas också 

av doktorandrepresentanter vid FUN 

och LiTH – styrelsen, även på LiU-nivå 



 

 

 

Närvarande vid dialogen: 

 

 

 

 

 

 

Eventuella kommentarer om de ingående nyckeltalen:  

och genomförande; Utbildningen 

säkerställer en god fysisk 

psykosocial arbetsmiljö för 

doktoranden. 

 

vid Forum för forskarutbildning, 

nätverket LiU-PHD och genom 

representation i Universitetsstyrelsen. 

 

Arbetsliv och samverkan 

 

Utbildningen är utformad och 

genomförs på ett sådant sätt att 

den är användbar och utvecklar 

doktorandens beredskap att möta 

förändringar i arbetslivet, både 

inom och utanför akademin. 

 

   Forskningen inom ämnet har nära 

samarbete med många företag i tex 

Linköping. Beskriv mer hur viktigt 

detta område är inom industrin. 

Hållbarhetsperspektiv 

 

Ett hållbarhetsperspektiv är 

integrerat i forskarutbildningens 

innehåll, utformning och 

genomförande. 

   Det är bra att det ges exempel på hur 

forskningen inom ämnet kan ha en 

koppling till hållbarhet men hur 

säkerställer man att alla doktorander 

inom ämnet kommer i kontakt med och 

blir medvetna om 

hållbarhetsperspektivet? Tips: Använd 

FNs hållbarhetsmål som utgångspunkt. 



 

 

 

Utifrån ovanstående bedömningsmatris formulerar dekanus en sammanfattande bedömning: 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatrisen ska biläggas handlingsplanen som beslutas av fakultetsstyrelsen. 

 

 

 

 

Underskrift dekan 

 


