
Visioner, mål och dimensionering 
• Antalet examinerade - överproduktion av forskarexamina (i förhållande till 

regleringsbrevet).  
• Plan för hur många doktorander man kan utbilda med de resurser man har och med 

den kvalitet man eftersträvar. Saknas idag bra analys på hur forskarutbildningen 
genomförs för att nå uppställda mål. 

• Fakulteten bör klargöra om och på vilket sätt man har för avsikt att minska antalet 
examinerade. 

• Balans mellan doktorander och postdocs. 
 
Examensämnen, studieplaner och utbildningens innehåll 

• Minskningen till två forskarutbildningsämnen är dåligt underbyggd, bör analyseras. 
•  Kursutbudet är för litet. Bör finnas tydligare kursbeskrivningar med examination, 

inga myspoäng. 
• Analys av vilka kurser som ska erbjudas i förhållande till examinationsämnenas 

inriktning. 
• Uppföljning av individuella studieplaner årligen – detta skall kontrolleras av FUK. 
• Intellektuella innehållet i forskarutbildningen har fått ge vika för rena 

färdighetsövningar. 
• Alla doktorander skall ha tillgång till en intellektuell kreativ forskningsmiljö med en 

aktiv seminarieverksamhet. 
 
Samverkan och internationalisering 

• Väl utbyggt samarbete, fakulteterna bör dock följa upp värdet av utresande/inresande 
doktorander.  

• Stärka samarbetet med landstinget särskilt med doktorander med anställning inom 
landstinget för att garantera klinisk forskning. 

 
Finansiering och anställningsvillkor 

• Oroande att en så stor del av forskarutbildningen bekostas av externa medel (konflikt 
mellan forskarutbildning och forskningsproduktion).  

• Vid institutionstjänstgöring skall doktoranden kompenseras med motsvarande 
förlängning i tid, detta skall regleras centralt och vara lika för alla.  

• Bättre information om gällande regelverk så att det blir känt i alla delar av 
organisationen. 

 
Handledare och handledarutbildning 

• Kravet att genomgå handledarutbildningen är bra. Det bör dock införas tillgång till 
handledarforum.  

• Antalet doktorander per handledare bör regleras i relation till andra uppdrag som 
handledaren har. 

 
Rekrytering, antagning och genomströmning 

• Genomtänkt och tydligt system för rekrytering.  
• Förberedande forskarutbildningsperiod får inte omfatta mer än sex månader.  
• Stipendiering av forskarstudier skall endast användas mycket restriktivt. 
• Skuggdoktorander: I snitt är studietiden 3,2 år på MedFak och 4,1 år på FarmFak. 

Universitet ”löst” problemet med att inte ge aktivitetspoäng för studier kortare än 18 
mån. 

 



Kvalitetssäkring 
• Bra att fakulteten noga har följt upp doktorandspegeln och försökt åtgärda 

problemen.  
• Man har dock inte fullt ut kommit tillrätta med problemen med stipendier och 

skuggdoktorander samt årlig uppföljning av studieplanen. 
 
Doktorandernas arbetssituation och villkor 

• Studerande har enligt högskoleförordningen rätt att medverka i alla beredande och 
beslutande organ vid universitetet. Valberedningen skall inte undantas från denna rätt 
(vilket var fallet vid både MedFak och FarmFak). 

 
Avhandlingen 

• Föreliggande system fungerar väl.  
 


