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Beslut om åtgärder avseende Vetenskap om hållbar utveckling 

 

 

Bakgrund 

 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutade 2019-01-30 om granskning av utbildningen i Vetenskap 

om hållbar utveckling på forskarnivå. En granskningsgrupp bestående av professor Pher Andersson, 

docent Volker Brüchert, docent Karl Gotthard, professor Hans Hayden, professor Johan Nilsson och 

doktorand Marcel Tabier har under HT 2019 och VT 2020 granskat inlämnad utbildningsrapport och 

övrigt underlag. Granskningsgruppen inkom 2020-02-12 med en granskningsrapport till 

områdeskansliet. Utbildningsansvariga och studentrepresentanter har getts möjlighet att kommentera 

eventuella sakfel och oklarheter i granskningsrapporten. 

Beredningsgruppens överväganden 

 

Åtgärdsgruppen har utgått från granskningsrapporten och i förekommande fall utbildningsrapporten. 

Nedan redovisas de föreslagna rekommendationerna. 

Granskningsgruppen kommenterar under punkt 1.1. rörande Forskarutbildningsämne att innehållet i 

ämnet Vetenskap om hållbar utveckling är mycket brett och därmed dåligt definierat, men avstår från 

rekommendationer. Åtgärdsgruppen vill ändå uppmana Stockholm Resilience Centre att ta fasta på detta 

och tydligare definiera ämnet och utbildningens mål.    

Granskningsgruppen ger flera konkreta förslag rörande forskarutbildningens administration, styrning 

och dokument (inklusive ”The Phd Handbook”) som vi nedan har sammanfattat i en bred 

rekommendation.  

Gällande uppföljningen av individuella studieplaner bedömer vi att införandet av dISP betyder att målen 

för granskningsgruppens rekommendationer kommer att bli uppfyllda. 

Rekommendationer  

Åtgärdsgruppen rekommenderar att SRC: 

• ser över utbudet av doktorandkurser med utgångspunkt i granskningsgruppens förslag 

• se över rutinerna kring och följa upp handledarnas deltagande i handledarkursen 

• ser över administration och styrning av forskarutbildningen så att det säkerställs att den är 

effektiv och transparent för de studerande, samt att relevanta styrdokument har korrekt innehåll 

• ser över antagningen av doktorander så att en jämställd och rättvis process säkerställs 

• utför kursvärderingar av alla doktorandkurser och återkopplar resultatet 

• ser över processen för kvalitetsgranskningen av doktorsavhandlingar så att granskarnas 

mandat blir tydligt och utfallet dokumenteras 
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• undersöker om det finns anledning och förutsättningar att på något område förändra 

forskarutbildningen så att andelen disputerade som tar arbete utanför akademien ökar      

Nödvändiga åtgärder 

Åtgärdsgruppen föreslår att SRC: 

• måste tillse att studerande på forskarnivå ges representation i Handledarkommittén när 

utbildningsfrågor bereds  

Extern granskning 

Åtgärdsgruppen föreslår ingen extern granskning av denna utbildning. 

Förslag till beslut  

 

Områdesnämnden för Naturvetenskap beslutar att: 

• uppdra åt Stockholm Resilience Centre att genomföra ovanstående nödvändiga åtgärd samt 

inkomma med en åtgärdsredovisning senast 2021-12-31. 

• uppdra åt Stockholm Resilience Centre att senast 2023-06-30 redogöra för vilka överväganden 

och eventuella förändringar av utbildningen som ovanstående rekommendationer föranlett. 


