Verksamhetsberättelse 2013
Utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten
Ämnen:
Beteendevetenskapliga mätningar, Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Informatik, Kostvetenskap,
Kulturgeografi, Nationalekonomi och ekonometri, Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Psykologi, Rättsvetenskap,
Socialt arbete, Sociologi och Biblioteks- och informationsvetenskap , Statistik, Statsvetenskap

Beteendevetenskapliga
mätningar
TUV
Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Christina Wikström
Allmän studieplan fastställd:
2007-06-04, med redaktionella ändringar i 2010-09-14.
Om forskarutbildningen
Finansieringsvårigheter har omöjliggjort nya
doktorandtjänster under 2013. Detta är problematiskt då
det behövs fler disputerade i BVM och en kontinuitet i
forskarutbildningen. En licentiattjänst tillsattes dock under
hösten 2013, finansierad av Transportstyrelsen.
Genomströmningen inom forskarutbildningen har varit
god och förväntas fortsätta vara det. Samma sak gäller
anställningsbarheten. Samtliga disputerade har lärar- eller
forskartjänster. Tillgången på utbildade handledare har
varit problematisk pga pensionsavgångar och få/inga
professorer och docenter. Situationen är nu bättre, då fler
docenter finns att tillgå och professor anställts på timtid.
Samtliga doktorander har handledare med formell
kompetens.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering
Dokument med utförliga riklinjer finns.
Internationalisering, konferensdeltagande och liknande
uppmuntras. 5000 kr per år, det vill säga 20000 för hela
doktorandperioden, garanteras av institutionen för sådant.
Övriga medel söks externt. Om externa medel sökts utan
framgång, kan extra medel sökas hos prefekten.
Särskilda händelser
Miguel Inzunza, Jonathan Wedman och Eva Knekta
presenterade sin forskning vid SweSAT konferensen 06/13.
Jonathan Wedman tillbringade HT-13 vid University of
Massachusetts.
Anna Lind Pantzare och Eva Knekta presenterade sin
forskning vid AEA-E konferensen i Paris nov 2013 Miguel
Inzunza har inom ramen för sin medverkan i det
internationella RECPOL-projektet deltagit forskarmöten
och datainsamling i Bryssel samt Barcelona.
Forskningsmedel
Eva Knekta fick ett stipendium från Kempestiftelsen om
8000 kr för samarbetsprojekt med Sydafrika samt 12 000
kr för deltagande i AEA-Europes konferens i Paris. Miguel
Inzunza fick 15000 kr för samarbetsprojekt med Spanien.
Övrigt
Två doktoranddagar genomfördes under året. På våren
2013 samt hösten 2013. Under dessa dagar presenterade
doktoranderna sina individuella studieplaner, samt
diskuterade pågående forskning och frågor som rör denna

Forskarutbildning

2013

Om doktorander

Män

Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina
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Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

1

1
2

1

1

1
–

1

–

Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska

2

2

1

–

Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)

–

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats
med dator
Finns doktorander representerade i forskarutbildningsutskott och/eller annan
beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

–

Ja

–

Nej

Delvis

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
5000

Ekonomisk historia FOU

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Lena Andersson-Skog
Allmän studieplan fastställd:
2014-02-04
Kortfattad text om forskarutbildningen (en spalt)
Ingen disputation har genomförts under året.
Genomströmningen är dock god; ingen doktorand har
avbrutit studierna och i de flesta fall har tidsramarna hållits
med mindre avvikelser. Anställningsbarheten har varit god;
samtliga tidigare disputerade har antingen fortsatt inom
akademin eller fått bra anställningar på andra
myndigheter. Antalet doktorander har minskat planenligt
sedan 2010 vilket är en anpassning till de nya ekonomiska
ramarna. Under året har en doktorand varit föräldraledig
och tre doktorander har påbörjat forskarutbildningen.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering;
För varje doktorand avsätts årligen 5 000 kronor till en
arkiv- eller konferensresa som är inplanerad i ISP.
Minst ett konferensdeltagande under studietiden, samt att
minst en kurs läses på engelska och minst en kurs utanför
Umeå universitet i nationell eller internationell regi ingår i
ISP.
Handledarsituationen
F.n. har institutionen sju personer som har genomgått
forskarhandledarutbildningen och därmed kan fungera
som huvudhandledare/biträdande handledare i olika
konstellationer. Ämnet har tre fast anställda lektorer samt
en forskarassistent som inom de närmaste åren förväntas
gå handledarutbildningen.
Forskarutbildningen i ekonomisk historia – hög
nationell kvalitet på internationell grund
Som ett litet forskarutbildningsämne är det viktigt att
utvecklas i nära samarbete med den nationella och
internationella forskningen i ämnet. Vidare har
kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen fortsatt genom
översyn och revidering av rådande kursutbud och
kursplaner i ett nationellt samarbete mellan Umeå, Uppsala
Stockholm, Lund och Göteborg. Att hålla en hög kvalitet på
kurser och handledning samt att på ett planerat sätt
integrera internationella kurser och konferenser i
utbildningen samt att träna doktoranderna att presentera
sin forskning på olika externa arenor har varit en
framgångsrik strategi som vi kommer att utveckla mer.
Också formen för och kraven på avhandlingarna kommer
att utvärderas i nationellt och internationellt perspektiv.

Forskarutbildning
Om doktorander
Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2013

2012

Män

Kv.

M+K

1

2

1+0

1
2

2
1

3+1

3

3

3+1
–
–

–
1+0
1+0

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med motsvarande
kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

1
1
2

1
1
1

1+1
1+0
1+1

1

1
1

1+1
1

Internationalisering
– Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
– Antal doktorander som deltagit
i internationella konferenser
– Antal doktorander som under
utbild. vistats utomlands en
månad eller längre
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)

1
1
0

1+0
0

0
1

1+0
1+0

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som undervisar
10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av ISP
vid institutionen
Har alla aktiva doktorander tillgång
till egen arbetsplats med dator
Finns doktorander representerade i
forskarutbildningsutskott och/eller
annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för alla
doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

0

Ja

0

N
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0
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5000

Företagsekonomi

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Nils Wåhlin
Allmän studieplan fastställd:
2008-03-31
Forskarutbildningen i korthet
Under året rekryterades inga nya doktorander på grund av
finansieringsläget. Tre doktorander avlade sin doktorsexamen vilket motsvarar den genomströmning som gällde
för 2012. Anställningsbarheten får betecknas som god då
alla disputerade har erhållit adekvat arbete. Tillgången på
utbildade forskarhandledare har förstärkts under året.
Graden av artikelproduktion har ökat bland doktoranderna
vilket inte minst kommer att kunna avläsas i kommande
verksamhetsberättelser.
Vårt samarbete kring forskarutbildning tillsammans med
University of Dar es Salaam i Tanzania, har fortsatt under
året. Dessa doktorander antas till licentiatavhandling vid
UmU enligt ett speciellt avtal och disputerar därefter vid
lärosätet i hemlandet.
Internationalisering
Vår forskarutbildning är internationell med doktorander
från ett tiotal länder och inkluderar även flera handledare
med internationell bakgrund. Alla forskarutbildningskurser
genomförs på engelska och medverkan i internationella
konferenser får betecknas som ett naturligt inslag. Alla
doktorander deltar någon gång under sin utbildning i
internationella forskningskonferenser och de flesta deltar i
fler än tre internationella konferenser under sin tid som
doktorander. Flera av doktoranderna ingår i
forskningsgrupper och/eller forskningsprojekt med
internationella forskare från andra universitet.
Doktoranderna uppmuntras söka externa anslag för
internationell konferensmedverkan. Fler av våra
doktorander har varit lyckosamma i detta arbete och
erhållit medel från olika fonder. Förutom detta bereds
även ekonomiskt stöd för internationell konferensmedverkan enligt respektive ämnessektions policy och
budget (inom entreprenörskap, management,
marknadsföring eller redovisning och finansiering).
Internationaliseringen av forskarutbildningen får mot
denna bakgrund betecknas som god.
Årliga doktoranddagar
Under hösten hölls de årliga doktoranddagarna där
doktorander presenterar forskningsidéer, avhandlingsplaner, ”work-in-progress”- uppsatser eller genomför
mittseminarier eller slutseminarier inför disputation.
Genom att samla flera av dessa seminarier vid ett och
samma tillfälle ges dels en god översikt av läget i
forskarutbildningen, dels möjlighet till lärande, ömsesidigt
erfarenhetsutbyte och feedback. Doktoranddagarna
genomförs enligt samma principer som är vedertagna vid
internationella forskningskonferenser och inkluderar
därmed utsedda opponenter och erfarna seminarieledare.
Även om det sker en koncentrerad insats vid
doktoranddagarna så bereds naturligtvis även
doktoranderna möjlighet att presentera sina avhandlingsplaner eller genomföra mitt- eller slutseminarier vid andra
tillfällen. Detta görs för att åtagandena i den individuella
studieplanen ska kunna uppfyllas planenligt och utan
tidsfördröjning. Därutöver deltar doktoranderna i
seminarier på sektionsnivå.

Forskarutbildning
Om doktorander

2013

2012

Män

Kv.

M+K

-

-

3+1

5
13

2
7

6+2
12+10

8

6

2

0

10+9
0
2+0

Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

5

4

5+3

2

0

1+0

2

1

0+3

5
6
10

2
3
6

0+1
3+3
11+4

3
1

1
0

3+1

2(4)

1(2)

3+0

6

3

7+5

21

8

20+12

– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

0

1

0+3

– Antal monografier (dr och lic)

2

0

8

6

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter
– Lektorer

1+0

Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
Publiceringsformer för avh.**

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander med
doktorandanställning som
undervisar 10 % eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade i forskarutbildningsutskott och/eller annan
beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år: Se text

Ja
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

Nej

9+6

Delvis

Informatik

internationella bihandledare. Ett annat prioriterat strategiskt mål
är att ansluta fler doktorander till olika forskarskolor. I dagsläget
är tre av institutionens doktorander anslutna till den nationella
forskarskolan i Management och IT, två är anslutna till
Genusforskarskolan och en till Företagsforskarskolan vid UmU.

Forskarutbildning

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Charlotte Wiberg
Allmän studieplan fastställd:
2008-03-04
Vid Institutionen för Informatik fanns under 2013
12 aktiva doktorander, 8 män och 4 kvinnor, som genomförde del
av sin forskarutbildning. Under 2013 utlystes ingen
doktorandtjänst då vi året innan tagit in 6 st. Vi har idag bra
tillgång till kompetent doktorandhandledning – både internt och
externt. Varje doktorand har en huvudhandledare och minst en
bihandledare. Vissa doktorander har bihandledare från andra
lärosäten än UmU. Vi har även bihandledare från andra enheter
och fakulteter inom UmU samt internationella bihandlare.
Doktorandgruppen vid institutionen är aktiv. Den grupp träffas
ungefär 1 gång i månaden tillsammans med ansvarig för
forskarutbildningen och frågor kommer både från doktorander och
från ansvarig. Doktoranderna har också två större
träffar/minikonferenser per år. På hösten anordnar de själva en
träff där de åker iväg. 2013 åkte de till hotell Höga kusten och
institutionen finansierade resan. På våren anordnar institutionen
en doktorandkonferens där alla doktorander presenterar sitt
avhandlingsprojekt i korthet och fokuserar på sitt huvudbidrag.
Till detta event bjuds ett antal seniorer in. 2013 ingick professor
Mikael Wiberg, professor Jonny Holmström och slutligen
professor Simon Lindgren, den sistnämnde från sociologi UmU.
Båda träffarna var mycket uppskattade av doktoranderna.
Handledarkollegiet har främst kontakt med sina respektive
doktorander och följer deras process i detalj. I februari, när
doktoranderna lämnat in den avstämda versionen av sin ISP håller
ansvarig för forskarutbildning ett möte med alla
huvudhandledarna kring varje doktorand. Under detta möte
diskuteras doktorandens progression, vad som står i ISP och också
vad som INTE står där. En rätt rigorös avstämning görs kring
doktorandarbetena. Dessa möten dokumenteras av ansvarig för
forskautbildning. Genomströmningen på forskarutbildningen är
mycket god och anställnings-barheten efter avslutad
doktorsexamen är god.

Policy för doktoranders expenser och
internationalisering;
Varje doktorand har 20 tkr i expensmedel/år för att täcka
kostnader relaterat forskarstudierna (t.ex konferensresor,
litteratur, kurser på annan ort etc). I stor utsträckning är varje
doktorand delfinansierad av externa forskningsprojekt som många
gånger även kan ta dessa kostnader. Dock finns dessa medel
tillgängliga för varje doktorand som en säkerhet för att inte
problem ska uppstå i forskarutbildningen pga medelsbrist.

Kommande treårsperiod
Under den kommande treårsperioden förväntas sju disputationer
genomföras vid institutionen, tre under 2014 två under 2015 samt
2 under 2016. Vi rekryterade 2012 6 doktorander så balansen kan i
och för sig sägas vara fortsatt god för de närmsta åren. Dock är det
många som avslutar sina doktorandstudier inom de närmaste åren
och därför kommer antalet doktorander i systemet att bibehållas –
därför kommer ett antal doktorandtjänster att utannonseras och
tillsättas under 2014. Intresset för institutionens forskarutbildning
är stort och andelen intresserade utländska sökande har även ökat
de senaste åren.

Särskilda händelser
En doktorand har under 2012 vistats vid Case Western Reserve
University, USA under en längre tid. Under 2013 hade vi
ytterligare en doktorand under 3 mån vid Indiana univ, USA.
Internationalisering av doktorander i form av längre
utlandsvistelser är ett av institutionens prioriterade strategiska
mål, och en fortsatt satsning på detta område kommer att ske även
under de kommande åren. Institutionen har för närvarande två
gästprofessorer samt fyra internationella forskarstuderande.
Under senaste åren har ytterligare en gästprofessor, Annette
Markham, University of Arizona, knutits till institutionen. Som ett
led i internationaliseringsarbetet har även några doktorander

Om doktorander
Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2013

2012

Män

Kv.

M+K

0

0

4+2

4
4

2
2

0+0
12+4

8

4

7+4

0

0

3+0

0

0

1+0

1

2+0

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

3

1

3+1

0

1

0

2

0

2+0

2

1

1+1

9

2

9+2

2

3

1+2

– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

0

0

0+0

– Antal monografier (dr och lic)

0

1

2+0

7

2

7+2

Ja

Nej

Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
Publiceringsformer för avh.

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
20tk

Delvis

Kostvetenskap 2013

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Linda Hagfors (ordinarie). Petra Rydén tillförordnad under
2014.
Allmän studieplan fastställd:
4 juni 2007 (rev 7 september 2007)
Kortfattad text om forskarutbildningen
Institutionens möjligheter att finansiera doktorandtjänster
med anslag är begränsade till delfinansiering vilket gör att
vi är beroende av externa anslag alternativt andra
satsningar inom universitetet. Under 2013 rekryterade vi
en doktorand i samarbete med Lärarhögskolan.
Genomströmningen i forskarutbildningen är god och
antagna doktorander följer den individuella studieplanen
och disputerar inom utsatt tid.
Anställningsbarheten för nydisputerade har tidigare varit
mycket god och flera av de som disputerat i ämnet har
rekryterats som lektor i Kostvetenskap. I framtiden
kommer det dock att vara mer avhängigt andelen externa
forskningsanslag på institutionen.
Av institutionens elva disputerade med
tillsvidareanställning har fyra genomgått utbildning som
forskarhandledare. Under 2014 genomgår ytterligare lektor
formell handledarutbildning.
Doktoranders expenser
Doktorander har inte en särskilt avsatt pott för expenser.
De jämställs dock med annan personal vilket innebär att de
inbegrips i en institutionsgemensam policy kring inköp av t
ex litteratur och bidrag till resor och konferenser.
Doktoranders internati0nalisering
Institutionens doktorander uppmuntras till både kortare
och längre vistelser vid andra lärosäten utomlands. I
dagsläget ingår det dock inte som formellt krav. När det
gäller konferenser ska varje doktorand delta aktivt (muntlig
eller skriftlig presentation) i minst en större internationell
konferens under sin forskarutbildning.

Forskarutbildning
Om doktorander
Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2013
Män

2012

Kv.

M+K

1

0+1

0
0

1
5

0+5

0

6

0+4

2

0+2

2

0+1

0

0+1

1

0+3

4

4

5

0+5

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter
Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)
Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

Ja

Nej

Delvis

X
X
X
X

X
X
x
X
X
x

Kulturgeografi

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Rikard Eriksson
Allmän studieplan fastställd:
2013-06-05
Rekryteringssituation
Rekryteringssituationen till forskarutbildningen i
kulturgeografi är alltjämt god. Under året utannonserades
ett antal doktorandtjänster med gott söktryck. Alla tjänster
kunde tillsättas efter sedvanlig genomgång av meriter samt
intervjuer.
Genomströmning
Genomströmningen är god och doktoranderna håller sina
planer. De förseningar som uppstår i all huvudsak att
hänföra till föräldraledigheter och sjukskrivningar. Under
året har 2 doktorander disputerat.
Anställningsbarhet
Anställningsbarheten är god. En disputerad har i
konkurrens erhållit postdoktjänst vid ett utländskt
universitet.
Tillgång på utbildade forskarhandledare
Tillgången på handledare med rätt kompetens är god.
Institutionen klarar av att handleda ca 15-20 doktorander
samtidigt. Vi har därtill ett antal aktiva yngre handledare
som står i kö för att få tillträda till
forskarhandledningskursen.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering;
Doktorander ges möjlighet att presentera sina arbeten vid
internationella konferenser. Dessa aktiviteter finansieras
genom fakultetsmedel eller genom ansökningar till för
ändamålet lämpliga fonder. Inköp av litteratur och tillträde
till kurser på annan ort medges så långt som möjligt.

Forskarutbildning
Om doktorander
Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2013

2012

Män

Kv.

M+K

1

1

0+2

1
5

0
11

0+3
6+7

6

10

6+8

0+2
0

1

0+2

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

2+2
1+2
0+1

2+0

Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska

0+1

3

3

1+4

1

2

1+5

Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

0+2

– Antal monografier (dr och lic)
Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander tilgång
till egen arbetsplats med dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år: Tillräckligt

2+3

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Delvis

Nationalekonomi
Ekonometri

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Lars Persson
Allmän studieplan fastställd:
1997-05-28
Kortfattad text om forskarutbildningen
Institutionen för nationalekonomi har sedan många år två
forskarutbildningsämnen; nationalekonomi och
ekonometri. Dessa har en första gemensam kursdel om 60
högskolepoäng.
Vi har under tidigare år haft ett intag om 4-5 doktorander
per år till forskarutbildningen. Under 2013 har dock inga
nya doktorander antagits främst på grund av bristande
finansieringsmöjligheter. Normalt sker antagningen en gång
per år, efter både nationell och internationell annonsering.
Med de förändringar som skett under senare år har de flesta
sökanden åtminstone en del av en Masterexamen i bagaget
och därmed ofta kurser som kan tillgodoräknas och därmed
förväntas förkorta den totala studietiden. Institutionens
Masterprogram är forskningsinriktat och kurserna kan ofta
tillgodoräknas i forskarutbildningen. Under året har cirka
20 studenter följd våra forskningsinriktade kurser, av dessa
har cirka 5 varit doktorander. Undervisningsspråket är
engelska.
Utbildningen på forskarnivå följer internationell standard
och bredden på institutionens forskning är stor både med
avseende på innehåll och på metod, vilket innebär stora
möjligheter för doktorander att bedriva forskning inom i
stort sett samtliga områden inom nationalekonomi.
Vi försöker kontinuerligt förbättra genomströmningen på
forskarutbildningen genom att bättre följa utvecklingen
under utbildningens olika faser. Tidsmässigt har vi legat
över 5 år i genomsnitt vilket då också inkluderar deltagande
i institutionens undervisning. Relaterat till detta har vi
arbetat med en uppdatering av den allmänna studieplanen
på forskarnivå under året. Den nya studieplanen bör antas
under 2014.
De forskarutbildade från institutionen får genomgående bra
arbeten, med ingångslöner som med god marginal
överstiger de som post docs kan få vid Umeå universitet.
Detta har medfört att många påbörjat anställning redan
innan disputation. En konsekvens av detta är en förlängning
av den totala studietiden. Förutom denna typ av signal om
kvalitet gäller också att de flesta doktorander publicerar sina
uppsatser från avhandlingen i internationella tidskrifter av
hög klass.
Not:
- Fastställt belopp saknas. Doktoranderna uppmanas söka
resestipendier och sedan fyller enheten på med resterande
belopp.

Forskarutbildning
Om doktorander
Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2013
Män

2012

Kv.

M+K

3
11

3
5

3+1
–
–
*
1+0
12+8

9

5

1

0

8+6
2+0
1+0

4

3

3+1

2

0

1+0
-

1

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

1
2
2

1+0
2+0
2+0

2
1

2+0
0+1

1

1

0+1

3

3

Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska

Not

3+3

12

Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

1

0

2+0

9

4

7+4

Ja

Nej

– Antal monografier (dr och lic)
Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

Delvis

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
Not

Pedagogik

Forskarutbildning

2013

Om doktorander

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Josef Fahlén
Allmän studieplan fastställd:
2011-11-14 av Prefekt Katarina Norberg
Kortfattad text om forskarutbildningen
Under 2013 genomfördes en nyantagning till forskarutbildningen, finansierad via Lärarhögskolans satsning på specialpedagogik. Under 2014 planeras för ytterligare tre. Även
dessa ska finansieras med hjälp av satsningar från Lärarhögskolan. Rekryteringsunderlaget bedöms vara gott då
alla utlysningar de senaste åren har hörsammats av många
sökanden med goda kvalifikationer.
Det absoluta mertalet av institutionens doktorander har
utbildade forskarhandledare. Undantagen är ett mindre
antal handledare med motsvarande kompetens. I de fall
adekvat handledarkompetens saknats, har den rekryterats
från andra lärosäten.
Under 2013 har sju disputationer genomförts, vilket ligger
nära institutionens toppnotering för antalet disputationer
per år, och borgar för en hög genomströmning. Flera av
dem som disputerade har erbjudits anställningar vid andra
lärosäten eller vid andra institutioner/enheter på Umeå
universitet. Återstående har kunnat erbjudas anställningar
vid institutionen, alternativt återgått till tidigare anställningar vid institutionen. Sammantaget vittnar detta om att
institutionens forskarutbildning ger mycket hög anställningsbarhet till, för utbildningen, adekvata tjänster.
Förändringar i innehåll och genomförande
Arbetet med att kvalitetssäkra forskarutbildningen som
inleddes under 2011 har slutförts under 2013 genom ett
samarbete med Institutionen för utbildningsvetenskap vid
Mittuniversitetet. Samarbetet är tänkt att utmynna i bättre
samordningsmöjligheter mellan våra respektive forskarutbildningar och har redan ökat antalet doktorander som
genomgår forskarutbildningskurser vid andra lärosäten.
Policy för doktoranders expenser och internationalisering
Doktoranders expenser regleras i Pedagogiska institutionens policy för expenser (Dnr. 131/10 60). Av den framgår
att institutionen avsätter årligen i budget medel motsvarande 10 000 kr/doktorand. Dessa medel förväntas täcka
litteraturinköp och andra mindre kostnader. Doktoranden
förväntas dock söka externa medel för exempelvis hjälp
med intervjuutskrift och konferensresor. Institutionens
doktorander har under 2013 varit mycket framgångsrika i
att erhålla externa medel för deltagande forskningskonferenser eller för att finansiera andra administrativa aktiviteter likt transkribering.
Om externa medel inte erhålls för konferensresa (eller täcks
av de medel som avsatts för expenser) lämnas ett äskande
enligt institutionens konferenspolicy. Av Pedagogiska institutionens konferenspolicy (Dnr. 69/09 60) framgår att
samtliga medarbetare kontinuerligt ska delta i och medverka i konferenser av olika slag. Medel för att delta i forskningskonferens beviljas om deltagandet är av betydelse för
att utveckla verksamheten vid institutionen eller för den
anställdas pedagogiska/vetenskapliga meritering. Om deltagandet avser den anställdas vetenskapliga meritering är
grundprincipen att medel beviljas om den anställda medverkar i konferensen med egen vetenskaplig produktion.
Om den anställda är i början av sin vetenskapliga karriär
kan medel för forskningskonferens beviljas även utan medverkan i konferensen.

Män

Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2012

Kv.

M+K

1
1

1+3

4
6

0
11

1+1
13+10

9

10

15+8

1

1

1+1

5

2

2+2

2
5
2

3
7
4

2+2
6+4
3+12

1
1

2

2+0
0+1

1

3

3+2

2

5

5+2

1

5

3+3

– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

4

1

1+0

– Antal monografier (dr och lic)

1

1

1+2

6

4

4+5

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter
Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
Publiceringsformer för avh.

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats
med dator
Finns doktorander representerade i forskarutbildningsutskott och/eller annan
beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

Ja

Nej

Delvis

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
10000

Forskarutbildning

Pedagogiskt arbete
TUV

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Carina Granberg
Allmän studieplan fastställd:
2012-03-02
Forskarutbildning i pedagogiskt arbete
Under 2013 har andelen forskarstuderande inom pedagogiskt
arbete inte vuxit nämnvärt. Under året har en lektor har meriterat
sig till docent men risken för att i framtiden få brist på handledare
på docentnivå kvarstår. TUV har därför behov av fortsatt
meritering av lektorer.
Rekrytering
Under 2013 rekryterades 1 forskarstuderande inom pedagogiskt
arbete. Finansiering sker genom akademiska hus och projektet
”Rum för lärande”

Om doktorander
Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2013
Män

Kv.

1

2012
M+K

4+3
1+4
-

0
9

1
11

1+4
11+13

7

6

0

1

4+7
–
1+1

2

4

1+2

0

1

1+7

0
0

2
0

3+2
–

1
3
1

3
2
2

1+3
2+2
2+3

0

2

0+2
–

3

2

1+0

6

3

5+2

6

8

1+0

– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

0

0

3+0

– Antal monografier (dr och lic)

0

2

0+2

5

4

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter
Internationalisering

Genomströmning två doktorander har disputerat under året.
Samverkan
Pedagogiskt arbete finns vid tre fakulteter och en arbetsgrupp med
representanter från samtliga fakulteter träffas regelbundet för att
arbete med frågor som rör kurser, seminarier, samordning osv.
TUV fortsätter (tillsammans med bla ISS) med samarbetet med
den Norska forskarskolan: The Research School Religion Values
Society till vilken doktorander på TUV har möjlighet att ansluta till
det breda utbudet av kurser. Samverkan kring kurser finns även
med Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.
Doktoranderna uppmuntras vidare att delta i gemensamma kurser
vid samhällsvetenskapliga fakulteten och vid andra lärosäten.
Seminarieverksamhet
Den seminarieverksamhet som inleddes 2010 har fortsatt. Här
ingår doktoranderna vid TUV i ett gemensamt forskarutbildnings-seminarium, där var och en ventilerar en avhandlingstext ca en
gång per läsår. Seminariet leds av Lisbeth Lundahl, professor vid
institutionen.
Forskarhandledare
Samtliga doktorander hade minst en docent-/professorskompetent
handledare. I dagsläget har samtliga (med ett undantag)
handledare i pedagogiskt som är tillsvidareanställda vid
institutionen, genomgått handledarutbildning eller motsvarande.
Den handledare som saknar utbildning söker kursen för tredje
gången detta år. Det handledarkollegium som initierades i januari
2012 har under året haft regelbundna träffar.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering:
En policy för doktoranders expenser och som till viss del behandlar
frågor om internationalisering har utarbetats. TUVs riktlinjer för
doktorander uppmuntrar till internationellt samarbete i form av
konferenser, nätverksbyggande, samt fastställer att expenser i
första hand skall sökas externt, i andra hand internt. Institutionen
garanterar ett belopp om max 5000 per år för expenser som
främjar doktorandernas forskning, exempelvis som delfinansiering
av konferens, sommarskola eller litteratur.

– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
Publiceringsformer för avh*.

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

* som disputerat under 2013
Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annat beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

Ja

Nej

Delvis

X
X
X
X

X
X
X
X
x
X
5000

Psykologi

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Anna Stigsdotter Neely
Allmän studieplan fastställd:
2007-06-04
Rekryteringssituation
Under 2013 fanns 19 aktiva doktorander vid institutionen
varav 10 var kvinnor. Fem av våra doktorander är knutna
till forskarskolan i befolkningsdynamik och offentlig
politik, två till genusforskarskolan, samt en till
forskarskolan i utbildningsvetenskap. Under året antogs
fyra nya doktorander (2 kvinnor och 2 män), två av
tjänsterna var samfinansierade (fakultetsmedel och externa
anslag) och två fakultetsfinansierade.
Genomströmning
Två doktorander avlade doktorsexamina under året. Vid
årets uppföljning av de individuella studieplanerna
framkom att flertalet av våra doktorander har en god
progress genom utbildningen och följer sina planer. I de fall
där avvikelse har skett finns en plan upprättad.
Anställningsbarhet
Anställningsbarheten är i allmänhet god för
nyutexaminerade doktorander i ämnet psykologi och alla
som tog examen under det gångna året har fått adekvat
anställning.
Tillgång på utbildade forskarhandledare
Institutionen har god tillgång på forskarhandledare där
flertalet är professorer eller docenter och flertalet med
genomgången handledarutbildning.
Särskilda händelser/utmärkelser
Våra doktorander ordnade för fjärde året i rad en halvdags
konferens om forskning inom psykologi ur en doktorands
perspektiv för våra grundutbildningsstudenter. Detta är ett
mycket uppskattat återkommande inslag som i år var
välbesökt.
Kursutbudet på forskarutbildningen har kompletterats med
behovsstyrda kurser för doktorander. Under året gavs en
kurs i ANOVA modelling av Professor Hans Nykvist.
En av våra doktorander Carola Wiklund-Hörnqvist var med
och organiserade ett internationellt mini-symposium om
”Cognitive and brain imaging studies of test-enhanced
learning” som ordnades av Center for Umeå Functional
Brain Imaging, och som resulterade i nya
samarbetsprojekt.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering;
Doktorander har möjlighet att söka bidrag för både
kursdeltagande på annan ort samt för konferensresor från
institutionens Resebidragskommittéer. Att åka på
internationella konferenser är något som starkt
uppmuntras och görs av merparten av våra doktorander.

Forskarutbildning
Om doktorander
Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2013

2012

Män

Kv.

M+K

2

1

1+0

1
0
9

4
7

1+3
7+10

9

10

7+10

0+1
1

1+2

0

2

1+3

5
3
2

4
7
1

0

0

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

9+10
4+2
3+7
2+1

Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska

6

7

3+5

**

4+9

Publiceringsformer
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)

2
0

0

8

9

1+3

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

5+5

.** Alla våra avancerade kurser samkörs med forskarutbildningen och ges på
engelska.

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

Ja

Nej

Delvis
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

Rättsvetenskap
Juridiska institutionen
Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Ruth Mannelqvist
Allmän studieplan fastställd:
2013-10-08
Forskarutbildningen
Vid ingången av år 2013 återfanns 14 aktiva doktorander
vid institutionen. Under året disputerade tre doktorander
och två nya doktorander antogs till utbildningen vid
juridiska institutionen. Under senare delen av hösten 2013
överflyttades en doktorand från juridiskt forum till
juridiska institutionen, så vid årets utgång fanns 14 aktiva
doktorander vid institutionen.
Genomströmningen på forskarutbildningen är god. Under
år 2013 disputerade tre doktorander och under år 2014
förväntas minst ytterligare två disputera.
Det finns en god arbetsmarknad för jurister, vilket märks
inte bara vid rekrytering utan även efter avslutad
forskarutbildning. Det finns vidare ett stort behov av
disputerade lärare vid institutionen, varvid två av de tre
som disputerat under året anställdes efter avslutad
utbildning.
Tillgången på handledare vid institutionen är relativt
begränsad. Under år 2013 fanns nio handledare vid
institutionen, varav sju genomgått handledarutbildning.
Ansvarig för utbildningen på forskarnivå vid juridiska
institutionen är institutionens forskningsutskott. Utskottets
ordförande Ruth Mannelqvist är inom utskottet utsedd som
särskild ansvarig.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering
Doktoranderna omfattas i huvudsak av samma villkor som
andra anställda vid institutionen. Alla doktorander
förväntas delta i minst en internationell konferens, för
vilken institutionen betalar kostnaden. I övrigt får
doktorander delta i konferenser och seminarier som
bedöms bidra till forskarutbildningen. Utgångspunkten är
dock att doktoranden i möjligaste mån söker externa medel
för resor och uppehälle. Det finns således inte någon
fixerad gräns för kostnader avseende resor eller
konferensdeltagande.
Även när det gäller litteratur omfattas doktoranderna av
samma villkor som andra anställda, det vill säga ett
utrymme för inköp av litteratur uppgående till 3000 kronor
per anställd och år.
När det gäller internationalisering inom ramen för
utbildningen är den i stor utsträckning beroende på det
forskningsområde som doktoranden befinner sig inom.
Som framgått ska varje doktorand medverka i minst en
internationell konferens under utbildningstiden. Vidare
ingår internationell litteratur och artiklar i de obligatoriska
kursmomenten inom utbildningen.
Under år 2013 startade juridiska institutionen, tillsammans
med ett flertal nordiska universitet, JurforskNordic.org
som är en plattform på internet där forskarkurser,
konferensen, seminarier och andra arrangemang inom
Norden riktade till forskarstuderanden i rättsvetenskap och
därtill angränsande discipliner annonseras.

Forskarutbildning
Om doktorander
Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2013

2012

Män

Kv.

M+K

1

1

0+1

0
4

0
11

0+2
5+9

5

7

4+8
0+1

0

3

0+1

0

1

0+1

1

2

1+1

1
2
1

1
1

1+0
1+2
2+0

1

0

1+0

0

1

1+1

1

5

1+6

0

0

0+1

– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

0

0

– Antal monografier (dr och lic)

1

2

1+1

4

9

4+9

Ja

Nej

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter
Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
Publiceringsformer för avh.

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Delvis

Rättsvetenskap
Juridiskt forum
Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Monica Burman
Allmän studieplan fastställd:
2013-10-08
Om forskarutbildningen
Vid inledningen av hösten 2013 fanns fem aktiva
doktorander vid Juridiskt forum. En doktorand flyttade i
november 2013 över till Juridiska institutionen. Den
doktoranden var inte anställd vid Juridiskt forum utan
finansieras genom en stipendiatsanställning vid Högskolan
i Harstad, Norge (siffrorna i tabellen inkluderar den
doktoranden). Under 2013 har två doktorander antagits till
forskarutbildningen. Den ena tillträdde en doktorandtjänst
1 januari 2013. Den andra är antagen i samarbete med
Genusforskarskolan och tillträdde 1 september. En
doktorand planerar att disputera under 2014.
Under 2013 har Juridiskt forums två första egna
doktorandkurser utvecklats och genomförts.
Forskarutbildningskommittén och doktoranderna har
medverkat i utvecklingen av kurserna. Under året har två
planeringsseminarier, ett mittseminarium och ett
slutseminarium genomförts. Samtliga löpande
poänggivande aktiviteter inom forskarutbildningen
fastställs i kursplan. En sådan aktivitet har genomförts
under 2013 i form av ett internat tillsammans med samtliga
disputerade lärare där kursen handlade om skrivprocesser
och att kommentera andras vetenskapliga texter.
Samtliga fast anställda lektorer har handledarutbildning
och ar aktiva som handledare. Juridiskt forum anlitar tre
externa biträdande handledare. Två av dem finns vid Umeå
universitet och har handledarutbildning. Den tredje är
verksam i Tyskland.
Juridiskt forum har under 2013 antagit en policy som
innehåller visioner, specifika lärandemål, pedagogiska
grundprinciper och andra principer som ska styra
forskarutbildningen. I enlighet med policyn uppmuntras
doktorander att gå doktorandkurser på annat håll, både
inom och utom Umeå universitet.
Internationalisering
Internationalisering regleras i Juridiskt forums policy, vad
avser doktoranders internationalisering samt
internationalisering av doktorandkurserna. Enligt policyn
ges stöd att presentera papers på internationella
konferenser och att under doktorandtiden publicera en
artikel i en internationell tidskrift. Doktorander
uppmuntras även till kortare vistelser vid utländskt
lärosäte. Under 2013 vistades en doktorand en månad vid
Monash University, Australien. Vid Juridiskt forum finns
inga individuellt bestämda expenser för doktorander. Två
doktorander har expensmedel genom genusforskarskolan.
Juridiskt forum finansierar som princip aktiviteter som
innebär internationalisering i enlighet med antagen policy.
En forskare som ingår i ett av Juridiskt forums
internationella partnerskap deltog som lärare under en av
doktorandkurserna.

Forskarutbildning
Om doktorander
Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2013

2012

Män

Kv.

M+K

0

2

0+1

1

4

1+2

0

3

0+2

1

0

1+0

1

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

1
1
2

0+1
0+1
0+2

Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska

0

1

0

4

1+2

0

1

0+1

– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

0

2

– Antal monografier (dr och lic)

1

2

1

3

Ja

Nej

Publiceringsformer för avh.

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

0+2

Delvis

Socialt arbete

Forskarutbildning
Om doktorander

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Lars Evertsson, Institutionen för socialt arbete
Allmän studieplan fastställd:
2013-02-13
Rekryteringssituationen
Under 2013 antogs fyra doktorander med doktorsexamen
som mål. Vid samtliga utlysningar var intresset stort och
kompetensen bland de sökande hög. Institutionen skulle
emellertid behöva anta fler doktorander för att bibehålla en
tillfredsställande volym i forskarutbildningen. Institutionen
skulle därför gärna se ett större ekonomiskt engagemang
från fakultetetens sida för att säkra ett kontinuerligt inflöde
av doktorander till forskarutbildningen.
Genomströmning
Den höga genomströmningen från 2012 fortsatte under
2013. Under 2013 hade institutionen fem disputationer. År
2014 ser dock ut att bli ett mellanår med endast en
licentiatavhandling planerad. Den låga genomströmningen
under 2014 beror emellertid inte på några problem i
forskarutbildningen utan avspeglar doktorandernas
tidpunkt för antagning.
Anställningsbarhet
Nydisputerades möjlighet att stanna vid institutionen
villkoras av tillgången till externa forskningsmedel. Mot
denna bakgrund har institutionen påbörjat ett
utvecklingsprogram där doktoranderna redan under
forskarutbildningen ges möjlighet att med stöd av seniora
forskare påbörja arbetet med kommande
forskningsansökningar.
Tillgång på utbildade forskarhandledare
Institutionen har tillgång till handledare med kompetens
inom de flesta av det sociala arbetets ämnesområden.
Samtliga doktorander har även tillgång till utbildade
forskarhandledare.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering
Institutionen har internt budgeterat medel för
doktoranders konferensdeltagande och ger även full
ersättning för kostnader som uppstår i samband med
doktorandernas deltagande i kurser anordnade av
Nationella forskarskolan i socialt arbete. Institutionen
lämnar också ett ekonomiskt stöd på 1200 SEK per år för
inköp av litteratur.
Doktoranders internationalisering är en prioriterad fråga
och under våren 2014 kommer institutionen att presentera
en policy för doktoranders internationalisering. Centralt i
det arbetet kommer att vara 1) att tydliggöra de aktiviteter
som institutionen anser kan föras till kategorin
internationalisering, 2) vilka krav på aktiviteter som
institutionen anser att varje doktorand ska genomföra
under forskarutbildningen samt 3) hur dessa aktiviteter ska
finansieras.

Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

2012

2011

Män

Kv.

M+K

0

2

3+1

0
6

1
10

0+8
6+11

6

8

6+11

0

1

0+3

0

2

0+5

0

5

0+7

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

2+0
3+1
5+5

2+1

Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska

0

1+0
4+2

Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

0+3

– Antal monografier (dr och lic)

0+4

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

6+5

Ja

Nej

Delvis

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
Se
text

Biblioteks- och
informationsvetenskap

Forskarutbildning
Om doktorander

2013

2012

Män

Kv.

M+K

1

0

0+2

2
4

0
7

1+3
6+6

5

7

5+8

1

0

Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen

Sociologi

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Mikael Hjerm
Allmän studieplan fastställd:
2011

En doktorand anställdes under 2013. Genomströmningen är fortsatt god. Under 2013 har vi haft två
doktorandträffar. Doktorandfrågor har också
diskuterats under våra ordinarie arbetsplatsträffar
och personaldagar. Vi har också haft två stycken
handledarkollegium (1 g/ termin) där vi diskuterat
såväl generella som specifika handledarfrågor. Utöver
den årliga genomgången av den individuella
studieplanen (ISP) införde vi under 2009 en mer
noggrann uppföljning av doktorander efter ett år
samt efter halva doktorandtiden i syfte att snabbare
kunna sätta in åtgärdsplaner i de fall de behövs. Mer
specificerade rutiner i samband med nyantagning
(för introduktion etc.) har införts. Alla huvudhandledare har gått handledarkursen.
Rekryteringssituationen varierar mycket.
Ansökningstrycket är fortsatt stort (t ex 48 sökande
vid senaste utlysningen), men kvalitén på
ansökningarna varierar. Under VT 2013 drog vi
tillbaks en tjänst pga. av bristande kvalitet hos
sökande samtidigt som HT 2013 utlysningen innebar
många mycket starka kandidater.

– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

Inför 2014 och framtiden
Vi har just antagit två nya doktorander och planerar
för ytterligare två antagningar under 2014. Fyra
disputationer är inplanerade under 2014. Vi kommer
även fortsättningsvis att ha doktoranddagar och
handledarkollegium en gång per termin.

3

0

2+2

5
3
2

2
2
2

6+2
2+3
2+2

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som
ovan
– Professorer
– Docenter

1+1

Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del
av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på
engelska

1

1

1+1

3

3+3

Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och
lic)

1

1+1
1+0

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor

Policy för doktoranders expenser och
internationalisering;
I första hand betalar handledarna för sina
doktorander via sina projektmedel. Om handledarna
inte har resurser för detta tillhandahåller
institutionen upp till 50 000kr under fou för resor,
böcker etc. Förutom vid bokinköp ”ansöker”
doktoranden till fou ansvarig för nyttjande av dessa
medel. Vissa krav finns, t ex att doktoranden skall
presentera på en konferens för att få nyttja pengarna.

2+0
0+1

Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande
organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

2

Ja
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
12500

5

Nej

3+1

Delvis

Statistik

Forskarutbildning
Om doktorander

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Marie Wiberg
Allmän studieplan fastställd:
2007-06-04
Kortfattad text om forskarutbildningen
Under 2013 disputerade Maria Josefsson med
avhandlingen ”Attrition in studies of cognitive aging”.
Ett flertal av doktoranderna har presenterat på
internationella konferenser. En doktorand från University
of Perugia University förlade sina forskarstudier vid vår
enhet och samarbetar med forskare vid enheten.
Vi samarbetar med institutionen för matematik och
matematisk statistik vad gäller seminarier och kurser för
forskarutbildningen i statistik. Vi har även samarbete med
andra systerinstitutioner i Sverige via GRAPES nätverk:
http://grapestat.se/.
En av våra doktorander tillhör ”Forskarskolan i
Befolkningsdynamik och Offentlig politik” och fyra av våra
doktorander tillhör Swedish Interdisciplinary Graduate
School in Register-based Research (SINGS).
Vi har tillgång till ett flertal utbildade forskarhandledare
inom institutionen.
Generellt så är disputerade statistiker mycket efterfrågade
både inom akademin och i övriga samhället.

Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina

expenser

och

Vi har riktlinjer på enheten som säger att en doktorand ges
möjlighet att resa på minst en internationell konferens
under sin studietid samt erbjuds delta i vår internationella
vinterkonferens som ges årligen. Alla våra doktorander är
dessutom i nuläget knutna till externa projekt där det finns
medel som kan användas. Ett flertal av våra doktorander
tillhör forskningsskolor där det finns medel för
internationalisering och konferenser.
Vidare samarbetar vi med andra systerinstitutioner i
Sverige runt doktorandkurser via GRAPES nätverk:
http://grapestat.se/. Kurser som ges via detta nätverk
bekostas av nätverket för doktoranderna. Vi tillhandahåller
ett stort internt bibliotek.

Män

Kv.

2012
M+K

1+1

1

5

2+1
0+4

1

5

1+5

1+0
1

1

1+0

1
0

0
3

1+0
0+2
0+1

0

0

0+1

0

4

0+3

2

5

2+5

0

1

1+0

1

5

1+5

Ja

Nej

Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter
Internationalisering
– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

Policy
för
doktoranders
internationalisering;

2013

– Antal monografier (dr och lic)
Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade
i forskarutbildningsutskott
och/eller annan beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Delvis

Statsvetenskap

Forskarutbildning
Om doktorander

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Christine Hudson
Allmän studieplan fastställd:
2007-06-04
Rekrytering och Genomströmning
Statsvetenskapliga institutionen ger forskarutbildning i
ämnet statsvetenskap. Under 2013 antogs inga
doktorander. Fem personer har under året disputerat (två
män och tre kvinnor). Ingen har avbrutit sina
forskarstudier.

Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen
– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %
– 50–100 %
Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas
Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

Tillgång på utbildade forskarhandledare
Handledarkollegiet består f.n. av sex professorer (varav en
är anställd på Institutionen för geografi och ekonomisk
historia) och en professor emeritus, sju docenter (två är
forskarassistenter) och sju universitetslektorer. Av dessa är
tio kvinnor (tre professorer och en professor emerita, två
docenter (en är forskarassistent) och fyra
universitetslektorer. Flera yngre forskare medverkar kring
forskarutbildningen.

Internationalisering

Institutionen har saknat handledarkompetens på minst
docentnivå inom området freds- och konfliktstudier. Under
2013 blev en lektor i freds- och konfliktstudier docent och
institutionen har utlyst en professorstjänst. Professor John
Loughlin (Cambridge University) som rekryterades som
gästprofessor under 3 år för att förstärka institutionens
kompetens inom detta område avslutade sin
gästprofessorskap vid årsskiftet 2014.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering;
Alla doktorander får expensmedel med 10 000 kronor per
år som kan användas för inköp av litteratur, resor och
konferensdeltagande. Institutionen uppmuntrar aktivt
doktoranders internationalisering och många av
institutionens doktorander läser kurser utomlands
och/eller gör en längre forskningsvistelse på ett universitet
i ett annat land under sin forskarutbildningstid. Det finns
också en flitig deltagande i internationella konferenser.
Doktoranderna ska dock i första hand söka pengar för
resor, konferensdeltagande osv. från forskningsfonder och
stiftelser. Institutionen kan också i vissa fall bidra med
medel utöver de 10 000 kronor som alla doktorander får.

Män

Kv.

0
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2012
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2+3
–
–
*
2+2
5+9

1
5

1
9

5

10

7+11
–
–

1

0

–

2

3

1+1

1
5
1

2
2
3

1+1
1+2
5+4

2
0

0
0

2

3

1

1+2

3

5

2+7

8

7+12

Om handledare

Anställningsbarhet
De som disputerat vid statsvetenskap har genomgående
mycket goda arbetsmarknadsutsikter. Av de 21 som
disputerade under perioden 2006-2013 (åtta män, tretton
kvinnor) var vid årsskiftet 2013/14 femton verksamma vid
universitet/högskolor medan sex hade anställningar
utanför universitetsvärlden.

Handledarkollegiet har det övergripande ansvaret för all
handledning, bl.a. genom en årlig uppföljning. 18 av
handledarna har genomgått forskarhandledarutbildningen
eller motsvarande, vilket innebär att alla de 15 aktiva
doktoranderna har minst en handledare med sådan
utbildning. Det allmänna intrycket är att handledningen
fungerar bra vid institutionen.

2013

– Antal doktorander som
förlagt poänggivande del av
utbildningen till annat land
– Antal doktorander som
deltagit i internationella
konferenser
– Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)

1
2

2

2

7

1+1

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Frågor
Har antagning av doktorander
föregåtts av utannonsering
(UmU:s webb, tidskrift etc)
Har alla under året antagna
doktorander fastställda ISP
Finns rutiner för uppföljning av
ISP vid institutionen
Har alla aktiva doktorander
tillgång till egen arbetsplats med
dator
Finns doktorander representerade i forskarutbildningsutskott och/eller annan
beslutande organ
Finns fastställda kursplaner för
alla doktorandkurser
Finns policy för doktoranders
internationalisering
Finns policy för doktoranders
deltagande i konferenser
Krävs alltid presentation vid
konferensdeltagande
Finns expensmedel för alla
doktorander;
Om ja, belopp/år:

Ja
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
10 000

Nej

9

Del
vis
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