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Förslag till beslut om åtgärder avseende utbildning på 

forskarnivå i Fysik 
 

 

Bakgrund 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutade 18-02-22 (dekanus på delegation från ON) att 

utbildningen på forskarnivå i Fysik skulle granskas. En granskningsgrupp bestående av ordförande och 

fem ledamöter från Forskarutbildningsberedningen (inklusive en doktorandrepresentant), har under 

perioden 18-09-17 till 18-12-03 granskat en utbildningsrapport framtagen av Fysikum (bilaga 1), samt 

övrigt underlag, bestående av avhandlingar och individuella studieplaner. Berörd institution har getts 

möjlighet att korrigera eventuella sakfel i granskningsrapporten. Granskningsgruppen har sammanträtt 

tre gånger och överlämnade 18-12-03 en granskningsrapport (bilaga 2) till områdeskansliet. 

Forskarutbildningsberedningen diskuterade granskningsrapporten vid sitt möte 18-12-11 och ställde sig 

bakom slutsatserna och rekommendationerna i denna. En arbetsgrupp bestående av ordförandena för 

grundutbildningsberedningen (Joakim Edsjö) och forskarutbildningsberedningen (Sören Nylin) samt 

dekanus Henrik Cederquist och prodekanus Ylva Engström utsågs av områdesnämnden 18-12-05 för att 

ge förslag till beslut om åtgärder. I arbetsgruppen har även en studeranderepresentant (Elis Wibacke) 

ingått utsedd av kåren. 

  

Överväganden 

Av granskningsrapporten framgår att forskarutbildningsmiljön för doktoranderna i fysik håller mycket 

hög kvalitet med avseende på kritisk massa och vetenskaplig bredd och djup i forskarkollegiet, att 

utbildningens uppläggning och genomförande i stort säkerställer att doktoranderna ges möjlighet att 

nå examensmålen, att processerna och rutinerna avseende uppföljning av de individuella 

studieplanerna är i stort tillfredställande samt att doktoranderna har möjlighet till reellt inflytande i 

de flesta avseenden. Rapporten framhäver som positivt särskilt den gedigna kvalitetsgranskningen av 

avhandlingar, handledarseminarier, mentorsprogram och doktorandrepresentation i de flesta organ. 

Samtidigt identifierar granskningsgruppen några möjliga utvecklingsområden för att ytterligare höja 

kvaliteten på utbildningen, exempelvis kursutbudet, den skeva könskvoten och (rörande några punkter) 

viss brist på systematisk uppföljning och kvalitetssäkring.  I samtliga fall ges rekommendationer för 

dessa utvecklingsområden snarare än ålägganden. Som viktigaste rekommendation lyfter rapporten upp 

behovet av fler egna kurser i fysik på forskarutbildningsnivå, inte minst för att ge doktoranderna mer 

inflytande över kursutbud och kursinnehåll. 

Arbetsgruppen har diskuterat utbildnings- och granskningsrapporten och instämmer i bedömningen att 

inga ålägganden är nödvändiga. De individuella förslagen har också diskuterats, resulterande i 

nedanstående förslag på rekommendationer från området. 

Fysikum bör, med utgångspunkt i rapportens förslag: 

• göra ansträngningar för att rekrytera fler kvinnliga lärare och forskare samt undersöka 

genomströmningen och handledningen i forskarutbildningen utifrån ett genusperspektiv 

• vara uppmärksam på att följa upp hur handledningen fungerar speciellt när handledare har många 

doktorander 

• systematiskt följa upp, t ex i samband med de årliga uppföljningarna av individuella studieplaner, 
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doktorandernas möjlighet till deltagande i internationella konferenser och andra internationella 

inslag i utbildningen, samt doktorandernas deltagande i seminarieverksamheten 

• vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att doktorander får ett fullgott tekniskt och 

administrativt stöd 

• utvärdera och vid behov utveckla de nya obligatoriska kurserna så att det kan anses säkerställt att 

examensmålen nås på de avsedda punkterna 

• vidta åtgärder för att vid förgranskningen av avhandlingar säkerställa att doktorandens eget 

bidrag till avhandlingens alla delar är tillräckligt omfattande och att bidraget till artiklar och 

manuskript i sammanläggningsavhandlingar framgår i avhandlingen 

• vidta åtgärder för att säkerställa att antagning till doktorandplatser görs på ett rättssäkert och 

jämställt sätt utifrån universitetets antagningsordning 

• om möjligt ge doktoranderna representation även i de organ där detta nu inte är fallet 

• Verka försäkerställa att granskning av licentiatuppsatser alltid i någon mån och i någon form sker 

externt 

• reglera vilka som ska ingå i uppföljningssamtalen rörande individuella studieplaner förutom 

handledare och doktorand, och i samband med detta tillse att åtminstone någon del av samtalen 

sker utan närvaro av handledaren 

• systematiskt följa upp att handledarna deltar i handledarutbildning 

• stärka utbudet av egna kurser i fysik på forskarutbildningsnivå och i detta sammanhang tillse att 

doktoranderna ges inflytande på kursutbudet och vid uppföljning och fortsatt utveckling av 

kurserna 

    

 

Förslag till beslut  

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutar att  

• Fysikum ska under året 2020 redogöra för vilka överväganden och eventuella förändringar av 

utbildningen som ovanstående rekommendationer föranlett.  

• Forskarutbildningsberedningen ansvarar för att granska denna redogörelse och rapportera till 

områdesnämnden.   
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