
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Scheeletorget 1 Telefon dir 046-222 77 47, växel 046-222 00 00  
E-post annika.michesen@fs.lu.se 

Forskarutb i ldn ingsnämnden 
 

 

Verksamhetsplan för den universitetsgemensamma forskarutbilnings-
nämnden vid Lunds universitet 2020-2021 
 
Verksamhetsplan 2020 – 2021 för den universitetsgemensamma forskarutbild-
ningsnämnden vid Lunds universitet fastställdes vid nämndens sammanträde 2019-
12-16.  
Protokoll: Forskarutbildningsnämnden, 2019-12-16, §11 (STYR 2019/166).  
 
Bakgrund  
Den universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden har i uppdrag att ta fram 
och fastställa en verksamhetsplan för nämndens ansvarsområde. Detta sker i enlig-
het med gällande arbetsordning, rektors uppdrag till nämnden och beslut om be-
slutsbefogenheter.  
 
Verksamhetsplan  
Verksamhetsplanen i sin helhet ska följas upp årligen och resultat från denna upp-
följning ska återges i en rapport till rektor. En ny verksamhetsplan för nästföljande 
tvåårsperiod, 2022 – 2023 kommer att fastställas under 2021.  
 
Uppdragen i denna verksamhetsplan ska genomföras i samarbete med och/eller i 
nära samråd med relevanta sektioner i den centrala administrationen och med uni-
versitetets fakulteter. Den sektion eller avdelning som har det huvudsakliga upp-
draget är initiativtagare för genomförandet av uppdragen.  
 
Generellt 
Forskarutbildningsnämndens arbete ska genomsyras av Lunds universitets värde-
grund och vägledas av de prioriteringar som uttrycks i den strategiska planen för 
Lunds universitet 2017 – 2026. Därutöver regleras forskarutbildningen vid Lunds 
universitet i två styrdokument. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 
(LS 2012/719) och Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet 
(LS 2012/718), vilka båda kommer att uppdateras inom ramen för denna verksam-
hetsplan. 
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Verksamhetsplanen omfattar följande aktiviteter: 
 

 
• Uppdatering av Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds univer-

sitet. 
Ansvarig: Forskarutbildningsnämnden med stöd av Forskningsservice 

 
• Uppdatering av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds 

universitet 
Ansvarig: Forskarutbildningsnämnden med stöd av Forskningsservice 

 
• Uppföljning av hur fakulteterna har arbetat med uppdatering av styrdoku-

ment för utbildning på forskarnivå vid fakulteterna mot bakgrund av Rapport 
ang. uppföljning av antagningsordning och föreskrifter för utbildning på 
forskarnivå vid Lunds universitet V2015/101. 
Ansvariga: Forskarutbildningsnämnden i samarbete med fakulteterna, med 
stöd av Forskningsservice 

 
• Utarbeta rutiner för systematisk uppföljning av att stipendiefinansiering av 

doktorander, inklusive tilläggsfinansiering, hanteras i överensstämmelse med 
lagstiftning och universitetets antagningsordning. 
Ansvariga: Forskarutbildningsnämnden med stöd av Forskningsservice och i 
samarbete med berörda fakulteter 

 
• Genom erfarenhetsutbyte följa upp fakulteternas kvalitetssäkringsprocesser 

och utvärderingar inom forskarutbildning. Inleda med en temadag kring 
kvalitetssäkring under våren 2020. 
Ansvariga: Forskningsservice och Kvalitet och utvärdering 
 

• Inleda arbetet med att vidareutveckla utbildning i forskarhandledning mot 
bakgrund av nämndens kartläggning av handledarutbildning inom universi-
tetet. 
Ansvariga: Forskarutbildningsnämnden, som ger uppdrag till de pedagogiska 
enheterna, med stöd av Forskningsservice 
 

• Ta fram ett universitetsgemensamt introduktionsmaterial till nyantagna dok-
torander. 
Ansvarig: Forskningsservice i samråd med Lunds universitets studentkårer 
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