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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETSSTYRELSEN 

 

 

Hanteringsordning för utvärdering av 

forskarutbildning 
 

Bakgrund 

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) kommer sannolikt att under hösten 2016 eller 

våren 2017 starta utvärderingar av landets forskarutbildningar. 

 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att fastställa bifogad hanteringsordning för utvärderingarna av 
forskarutbildningarna och bemyndigar dekanus att göra nödvändiga 
anpassningar  då de närmare formerna för utvärderingarna blir kända.  

 

Underlag i ärendet 

Bilaga 1: Hanteringsordning av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av 

forskarutbildningar 

 

 

Delges 

Prefekter 

Forskarstudierektorer 

Utbildningsledare Forskarutbildning 

LinTek 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 

dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 

ordförande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga (föredragande), Camilla 

Forsell, Jan Nordström, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Marie Westrin, Astrid 

Lundmark, Sebastian Brandtberg, Seth Ramström och Katarina Bengtsson. Vidare 

har närvarit facklig företrädare Janerik Lundquist, vikarierande kanslichef 

Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Hanteringsordning av Universitetskanslersämbetets 

utvärderingar av forskarutbildningar 

 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer, med start hösten 2016, att utvärdera 
utbildningar på forskarnivå. Utvärderingen baseras på tre olika former av underlag. 
Dessa underlag utgörs av självvärderingar, allmänna och individuella studieplaner 
samt lärosätesintervjuer. Enheter som utvärderas utgörs av 
forskarutbildningsämnen, dock inte sådana som beslutats läggas ned innan 
utvärderingens start. Självvärderingar samt allmänna och individuella studieplaner 
lämnas in av lärosätet till UKÄ. Den nu föreslagna modellen för utvärdering 
föranleder att fakultetsstyrelsen beslutar om en lokal hanteringsordning för 
kommande utvärderingar inom den tekniska fakulteten. 
 

Före utvärderingen 

 Forskarutbildningsnämnden ser över befintliga ämnen i samråd med 
institutionerna och ger rekommendation till fakultetsstyrelsen om 
eventuella sammanslagningar och nedläggningar av befintliga ämnen. 

 Fakultetskansliet informerar prefekter och forskarstudierektorer om 
utvärderingens utformning och tidplan. 

 Institutionerna säkerställer att information som behövs för utvärderingen, 
såsom individuella studieplaner, publikationslistor, etc. är aktuella och i god 
ordning. 

 Institutionerna utser kontaktpersoner för respektive 
forskarutbildningsämnen. 

 Inför genomförandet av utvärderingen anordnas avstämningsmöte mellan 
fakultetsledning, institutionsledning och företrädare för 
forskarutbildningen. 

 

Under utvärderingen 

 Prefekten ansvarar för att arbetet med utvärdering organiseras och 
genomförs inom berörd institution. I de fall en utbildning bedrivs vid fler än 
en institution ansvarar prefekten vid den institution som har flest aktiva 
doktorander för att arbetet samordnas. 

 Institutionerna ansvarar för att ta fram underlag såsom aktuella utdrag från 
LADOK, publikationslistor, etc. för sina respektive doktorander och 
handledare.  

 Forskarstudierektorn vid respektive institution ansvarar för att individuella 
studieplaner sammanställs och skickas till fakultetskansliet senast två 
veckor före inlämningsdatum 

 Självvärderingarna för forskarutbildningarna ska stämmas av med 
fakulteten innan slutligt inskickande till UKÄ, ca tre veckor före 
inlämningsdatum. 

 Dekan undertecknar missiv som lämnas in tillsammans med 
självvärderingarna. Fakultetskansliet ombesörjer att självvärderingarna och 
övrigt underlag lämnas in till UKÄ. 

 Fakultetsstyrelsen informeras om till UKÄ inlämnade självvärderingar. 
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 Inför lärosätesintervju åligger det prefekten att tillsammans med 
representanter för forskarutbildningen ta fram förslag på vilka 
lärosätesrepresentanter som ska delta vid intervjun. Prefekten gör en 
avstämning med dekan avseende förslaget. 

 All information som inkommer från UKÄ med anledning av pågående 
utvärdering ska delges fakultetskansliet, berörd prefekt och 
forskarstudierektor samt institutionens kontaktperson för aktuell 
forskarutbildning. 

 Fakultetskansliet håller löpande kontakter med UKÄ.  Fakultetsledningen 
beslutar om frågor av mer principiell karaktär ska ställas till UKÄ eller ej. 

 

Efter utvärderingen – generella åtgärder 

 Forskarutbildningsnämnden genomför en övergripande analys av 
inlämnade självvärderingar. 

 Forskarutbildningsnämnden genomför en analys av mer generell karaktär 
av UKÄs bedömningsrapporter. 

 Fakultetsstyrelsen informeras om resultaten av genomförda utvärderingar. 

 

 

Efter utvärderingen då forskarutbildningens examensrätt har ifrågasatts 
 
I de fall då forskarutbildningen erhåller omdömet ”ifrågasatt kvalitet” och fått 
examensrätten ifrågasatt av UKÄ ska företrädare för utbildningen 

 analysera orsakerna till utfallet och utifrån analysen upprätta en 
åtgärdsplan, vilken också ska innehålla en tidsplan för genomförande av 
planerade åtgärder, 

 presentera och diskutera åtgärdsplanen med fakultetsledningen, 
 efter mötet med fakultetsledningen, presentera analysen och åtgärdsplanen 

för fakultetsstyrelsen vid i tiden närmast kommande fakultetsstyrelsemöte, 

 inför att redogörelse ska lämnas till UKÄ, återkomma till fakultetsledningen 
och fakultetsstyrelsen och för dem redogöra för vilka åtgärder som vidtagits 
under året samt analysera utfallet av de vidtagna åtgärderna. 
 

Dekan undertecknar ett missiv som bifogas redogörelsen, som fakultetskansliet 
skickar in till UKÄ. 
 

 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 


