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Ämnen:
Beteendevetenskapliga mätningar, Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Genusvetenskap, Informatik,
Kostvetenskap, Kulturgeografi, Nationalekonomi och ekonometri, Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Psykologi,
Rättsvetenskap, Socialt arbete, Sociologi och Biblioteks- och informationsvetenskap , Statistik, Statsvetenskap

Beteendevetenskapliga
mätningar
Tillämpad
utbildningsvetenskap

Forskarutbildning
Om doktorander

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Christina Wikström
Examinator:
Christina Wikström
Allmän studieplan fastställd:
2015-02-02
Rekryteringssituation
Ingen rekrytering gjordes 2014 och det planeras inte heller
någon för 2015 på grund av brist på finansiering, vilket bör
beklagas med tanke på den svaga återväxten och behovet
att skapa starka forskningsmiljöer med fokus på mät- och
bedömningsfrågor.
Genomströmning och anställningsbarhet
Genomströmningen bedöms vara god, huvuddelen av de
forskarstuderande följer tidsplan. Samtliga disputerade i
BVM har anställning som univ.lärare eller forskare
(lektorat, forskningsass. eller högre forskartjänst).
Tillgången på utbildade handledare
Tillgången på handledare är tillräcklig för nuvarande
behov. Prof. Widar Henriksson har tidigare varit
övergripande handledare för samtliga doktorander, och
fungerat som mentor åt nya handledare, avvecklade sina
åtaganden under 2014, då han ansåg att behovet inte längre
fanns.
Särskilda händelser
Den årliga så kallade doktoranddagen genomfördes i
februari 2014, där de forskarstuderande presenterade sina
individuella studieplaner- vad de dittills gjort och hur de
planerade fortsättningen. Inga större avvikelser
rapporterades, utan arbetet fortlöpte enligt plan.
De forskarstuderande har även därefter varit framgångsrika
när det gäller publiceringar och internationella kontakter.
Bland annat deltog två doktorander i workshops samt
presenterade sin forskning vid the International Test
Commissions internationella konferens i San Sebastian,
Spanien. En av dess presenterade även en studie vid en
konferens om Policing i San Franscisco, samt besökte såväl
Bryssel som Barcelona för att diskutera samarbete och
samla in data till sitt forskningsprojekt. Vidare
presenterade två doktorander sin forskning vid AERAs
konferens i Chicago. Andra aktiviteter som doktorander
deltagit i är kurs/workshop om kravgränssättning vid ETS,
Princeton, och en sommarkurs i flernivåanalys i Örebro.
Fyra artiklar av doktorander har accepterad för publicering
i internationell tidskrift under året.
Policy for doktoranders expenser och
internationalisering
Policy finns (på institutionsnivå) för de forskarstuderandes
expenser samt andra praktiska frågor.

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
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Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder
Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)
Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer
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Ekonomisk historia

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Professor Lena Andersson-Skog
Allmän studieplan fastställd:
2014-03-31
Disputationer, genomströmning och rekrytering
Under 2014 har ingen disputation genomförts.
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 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 ekonomiska ramarna. Inga doktorander
har rekryterats under året.
Handledarsituationen är god
F.n. har institutionen sju personer som har genomgått
forskarhandledarutbildningen och en som för närvarande
går utbildningen. Vi har därmed en rimligt stor grupp som
kan fungera som huvudhandledare/biträdande handledare
i olika konstellationer. För när varande finns inget akut
behov av fler forskarhandledare.
Forskarutbildningen i ekonomisk historia – hög
nationell kvalitet på internationell grund
För ekonomisk historia som forskarutbildningsämne är det
viktigt att utvecklas i nära samarbete med den nationella
och internationella forskningen i ämnet. Kvalitetsarbetet
inom forskarutbildningen pågår genom översyn och
revidering av rådande kursutbud och kursplaner. En ny
allmän studieplan antogs 2014 där kraven i kurser och
avhandlingsskrivande samt utbildningens uppläggning
tydligt kopplades till nationella och internationella
kravbilder på forskarutbildningen i ämnet. Ett nationellt
forskarutbildningssamarbete mellan de fem stora
universiteten har initierats 2014 och nationella kurser och
workshops där avhandlingstexter presenteras ges en gång
per termin enligt ett fastlagt schema. Hösten 2015 är Umeå
ansvarigt för att ge den nationella kursen som kommer att
ges på engelska samt för avhandlingsseminarierna. 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.

Policy för doktoranders expenser och
internationalisering
För doktoranderna finns inga ekonomiska resurser avsatta
inplanerade 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. Att söka resemedel för detta
uppmuntras därför.

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
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Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
-Forskare
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 doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder
Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)
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Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer
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Företagsekonomi

uppfyllas planenligt och utan tidsfördröjning. Därutöver
deltar doktorander i seminarier på sektionsnivå.

Forskarutbildning
Om doktorander

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Karl Johan Bonnedahl
Examinator:
Karl Johan Bonnedahl
Allmän studieplan fastställd:
2014-12-10
Forskarutbildningen i korthet
Under året rekryterades fyra nya doktorander. Samtliga är
kvinnor. Tre av dessa rekryterades till en av våra fyra
sektioner, den för redovisning och finansiering, medan den
fjärde rekryterades till marknadsföringssektionen. Endast
en doktorand avlade sin doktorsexamen (inom
entreprenörskap). Han erhöll Wallanderstipendium
därefter och har fortsatt med forskning inom institutionen.
Samtliga anställda utom en aktiva handledare har
handledarutbildning eller motsvarande kompetens.
Vårt samarbete kring forskarutbildning tillsammans med
University of Dar es Salaam i Tanzania har fortsatt under
året men kommer att avslutas under 2015. För närvarande
ingår tre doktorander och sex handledare i projektet. Dessa
doktorander tar licentiatexamen vid UmU (en sådan under
2014) men disputerar i hemlandet.
Internationalisering
En knapp majoritet av enhetens 23 aktiva doktorander
kommer från andra länder (exklusive tre tanzaniska
doktorander). Vår forskarutbildning är internationell även i
bemärkelsen att forskarutbildningskurser genomförs på
engelska och att alla doktorander deltar minst någon gång
under sin utbildning i internationella
forskningskonferenser. Flera av doktoranderna ingår
dessutom i forskningsgrupper och/eller forskningsprojekt
med forskare från utländska universitet.
Doktoranderna uppmuntras söka externa anslag för
internationell konferensmedverkan men de bereds även
ekonomiskt stöd för internationell konferensmedverkan
enligt respektive ämnessektions policy och budget (inom
entreprenörskap, management, marknadsföring eller
redovisning och finansiering). Internationaliseringen av
forskarutbildningen betecknas som god.
Årliga doktoranddagar
Under hösten hölls de årliga doktoranddagarna där
doktorander, beroende på var de är i sin process,
presenterar forskningsidéer, avhandlingsplaner eller
”work-in-progress”-texter. De kan även genomföra
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 och
ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Dessutom övar
doktoranderna givetvis presentation och får kommentarer
på sina arbeten. Doktoranddagarna genomförs enligt
principer liknande internationella forskningskonferenser
och inkluderar därmed utsedda diskutanter och
seminarieledare. Även om det sker en koncentrerad insats
vid doktoranddagarna så bereds doktoranderna möjlighet
att presentera sina avhandlingsplaner eller genomföra mitteller slutseminarier vid andra tillfällen. Detta görs för att
åtagandena i den individuella studieplanen ska kunna

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
– Lektorer
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Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder
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Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10 % eller mer
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Genusvetenskap och
Genusforskarskolan

Vid sidan av uppbyggnaden av utbildning på forskarnivå i
genusvetenskap ägnades året i övrigt åt löpande aktiviteter
inom forskarskolan såsom seminarier, kurser och internat.

Forskarutbildning
Om doktorander

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Ann-Louise Silfver
Examinator:
Professor Ann Öhman, docent Malin Rönnblom
Allmän studieplan fastställd:
2013-10-08
Allmänt
Från och med 2014 erbjuds forskarutbildning i
genusvetenskap vid Umeå universitet parallellt med den
genusvetenskapliga skolning på forskarnivå som bedrivits
inom Genusforskarskolan regi sedan 2002. Doktorander i
genusvetenskap har full tillgång till Genusforskarskolans
aktiviteter, dvs. seminariegrupper, internat, kurser,
seminarier och workshops, och erbjuds också en
specialiserad forskarutbildning i genusvetenskap med
utgångspunkt i den allmänna studieplanen som fastställts i
ämnet genusvetenskap.
Rekryteringssituation
Utlysningen av de två första doktorandtjänsterna i
genusvetenskap vid Umeå universitet gjordes under våren
2014. Till de två tjänsterna inkom 27 ansökningar och den
1/9 2014 anställdes två kvalificerade sökanden.
Anställningsbarhet
Genusvetenskaplig skolning efterfrågas både inom
akademin och på övriga arbetsmarknaden. Studenter från
grund och avancerad nivå uppger att deras
genusvetenskapliga skolning har haft betydelse för deras
anställningsbarhet. Erfarenheter från Genusforskarskolans
alumner pekar på att de allra flesta blir kvar inom
akademin efter disputation och att de har god
konkurrenskraft om såväl meriteringstjänster som lektorat.
Tillgång till utbildade forskarhandledare
Vid Umeå centrum för genusstudier och bland
genuskompetenta forskare vid andra
institutioner/fakulteter är tillgången på utbildade
forskarhandledare god.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering
Samtliga doktorander i genusvetenskap och vid
Genusforskarskolan får 25 000 kr/år i max fyra år i
expensmedel. Därutöver får varje doktorand ett
engångsbelopp à 20 000 kr som är öronmärkt för
internationalisering som doktoranden uppmuntras att
använda under tidigare delar av forskarutbildningen.
Vartannat år förläggs också ett av Genusforskarskolans
internat utomlands. Ett viktigt inslag vid dessa internat är
de studiebesök som görs vid genusvetenskapliga
institutioner/centra i syftet att skapa internationella
nätverk och kontaktytor för UCGS och de doktorander som
finns i vår miljö.
Genusforskarskolan under 2014
Fyra doktorander anställdes i samarbete med etnologi,
historia med utbildningsvetenskaplig inriktning,
litteraturvetenskap och statsvetenskap. Därutöver
disputerade 4 doktorander i ämnena kostvetenskap,
pedagogiskt arbete, sjukgymnastik, statsvetenskap och
ytterligare en tog en licentiatexamen i socialt arbete.

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
– Lektorer
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Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder
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Publiceringsformer för avh.**
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)
Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10 % eller mer
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Informatik

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

Rikard Harr

Under den kommande treårsperioden förväntas sju disputationer
genomföras vid institutionen, tre under 2015, tre under 2016 samt
1 under 2017. Vi rekryterade 2014 4 doktorander och kommer att
rekrytera ytterligare en under 2015 (så vitt vi i nuläget vet) så
framtiden ser ljus ut även efter denna period. Intresset för
institutionens forskarutbildning är stort och andelen intresserade
utländska sökande har ökat de senaste åren.

Allmän studieplan fastställd:

Särskilda händelser

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Rikard Harr, universitetslektor.

Examinator:

2014-12-10

Forskarutbildningen vid informatik:

Vid Institutionen för Informatik fanns under 2014 16 aktiva
doktorander, 11 män och 5 kvinnor, som genomförde del av sin
forskarutbildning. Under 2014 utlystes även fyra
doktorandtjänster (inkluderade i siffran ovan) och till dessa
tjänster sökte totalt 44 män och kvinnor. Tjänsterna tillsattes med
två kvinnor och två män. Rekryteringssituationen är således god
och ansökanden kommer dels från egna utbildningar, dels från
andra lärosäten inom och utanför Sverige.

Tillgång på utbildade forskarhandledare

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 och vi har även bihandledare från
andra enheter och fakulteter inom UmU samt internationella
bihandledare. Samtliga doktorander har tillgång till minst en
handledare som genomgått kursen Forskarhandledning i
praktiken. Vi kan även se en god tillväxt avseende anställda som är
relativt nydisputerade och nu deltar i handledning. Det är mycket
glädjande.

Doktorandaktiviteter

Doktorandgruppen vid institutionen får anses vara mycket aktiv.
Gruppen träffas ungefär tre gånger per termin (i anslutning till
forskarutbildningsutskottet) och vid dessa möten närvarar såväl
ansvarig för forskarutbildningen, personalsamordnaren och
doktoranderna. Dessa möten handlar om informationsspridning
och diskussion kring aktuella frågor som lyfts av någon av
deltagarna. De ämnen som hanteras på dessa möten kan även
lyftas vid de forskarutbildningsutskott som sker två veckor senare.
Doktoranderna har också två större träffar/minikonferenser per år.
På hösten anordnar de själva en träff där de åker iväg. 2014 åkte de
till Skellefteå och institutionen finansierade resan. På våren
anordnar institutionen en doktorandkonferens där olika främjande
aktiviteter sker. 2014 ägde detta rum i Skeppsvik och professor Ola
Henfridsson från Warwick Business School var inbjuden. Han
inledde med ett anförande om publiceringsstrategier och därefter
arbetade doktoranderna med utformning av en institutionssida för
forskarutbildningen medan handledarna förde en allmän
diskussion om forskarutbildningen. Vid dessa samtal deltog
förutom den dåvarande forskarutbildningsansvarige även
professor/prefekt Mikael Wiberg, professor Daniel Fällman,
professor Jonny Holmström och universitetslektor Henrik
Wimelius. Båda träffarna var mycket uppskattade av
doktoranderna och forskningshandledarna.

Uppföljning och genomströmning

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
forskarutbildning. Genomströmningen på forskarutbildningen är
mycket god och anställningsbarheten efter avslutad
doktorsexamen likaså.

Policy för doktoranders expenser och
internationalisering:

Varje doktorand har 20 tkr i expensmedel/år för att täcka

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 en
gästprofessor samt sex internationella forskarstuderande. Som ett
led i internationaliseringsarbetet har även några doktorander
internationella bihandledare. Ett annat prioriterat strategiskt mål
är att ansluta fler doktorander till olika forskarskolor och i
dagsläget är huvuddelen av studenterna kopplade till forskarskolor
såsom nationella forskarskolan i Management och IT eller
Genusforskarskolan.

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
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1

1

0+0

3

0+0

1

1+0

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

2
0
5

0
2
3

3+1

2

0

2+0

0+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

2+1

10

2

9+2

4

3

2+3

– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

1

0

0+0

– Antal monografier (dr och lic)

0

0

0+1

5

2

7+2

Publiceringsformer för avh.

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Kostvetenskap
Forskarutbildning

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Linda Hagfors (ordinarie). Petra Rydén tillförordnad under
april 2014-mars 2015.
Examinator:
Linda Hagfors (ordinarie). Petra Rydén tillförordnad under
april 2014-mars 2015.
Allmän studieplan fastställd:
11 december 2013
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 2014 antogs ingen
doktorand till forskarutbildning.
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 13 disputerade med tillsvidareanställning
har fem genomgått utbildning som forskarhandledare. Ett
par lektorer har för avsikt att genomgå utbildningen så
snart de erbjuds plats.
Doktoranders expenser
Doktorander har inte en särskilt avsatt pott för expenser.
De jämställs 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 internationalisering
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.

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

2014
Män

Kv.

2013
M+K

0+1

0
0

2
4

0+1
0+5

0

6

0+6

1

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

2

0+2

2

0+2

1

Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder

0
0+1

4

4

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

1

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

5

0+5

Kulturgeografi

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Rikard Eriksson
Examinator:
Rikard Eriksson
Allmän studieplan fastställd:
2013-06-05
Kortfattad text om forskarutbildningen

Forskarutbildning

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.

Om doktorander

Genomströmning
Genomströmningen är god och doktoranderna håller sina
planer. De förseningar som uppstår går 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 institutionen och vid
institutionen disputerade står sig mycket väl i konkurrens
om utlysta lektorat.
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 uppmuntras att förlägga del av sin studietid
vid lärosäte utomlands, eller delta i internationella
forskarutbildningskurser. En doktorand vistades under
hösten 2014 i tre månader vid North Carolina State
University, Raleigh. Två doktorander deltog i internationell
forskarutbildningskurs i Utrecht. 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.
Övrigt;
Institutionsrepresentanter deltar som föreläsare vid UPL:s
forskarhandledningskurs.

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

2014

2013

Män

Kv.

M+K

4

0

1+1

1
8

0
8

1+0
5+11

9

7

6+10

0

1

0

0

1

0

2
2
4

2
2

0+2

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

2

Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder

1

1

4

4

1
6

4

– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

8

7

– Antal monografier (dr och lic)

1

1

4

4

Publiceringsformer för avh.

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

3+3

Nationalekonomi
Ekonometri
Forskarutbildning

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Lars Persson
Examinator:
Thomas Aronsson
Allmän studieplan fastställd:
2014-06-05
Kortfattad text om forskarutbildningen
Enheten för nationalekonomi har sedan många år två
forskarutbildningsämnen; nationalekonomi och
ekonometri. De allmänna kursplanerna för de två
inriktningarna har reviderats under 2014 och av den
obligatoriska kursdelen om 75 högskolepoäng är 60 poäng
gemensamma.
Vi har under tidigare år haft ett intag om ca 4 doktorander
per år till forskarutbildningen. Under 2014 antogs två
doktorander efter ett uppehåll i antagningen under 2013.
Anledningen till den minskade antagningen är bristande
finansiering, vilket är oroande eftersom efterfrågan och
tillgången på kvalificerade studenter är god.
Med de förändringar som skett under senare år har de
flesta sökanden åtminstone en del av en Masterexamen när
de antas till forskarutbildningen. Delar av masterkurser
kan ofta tillgodoräknas och därmed kan även den totala
studietiden förkortas. Enhetens Masterprogram är
forskningsinriktat och kurser kan efter vissa tillägg ofta
tillgodoräknas i forskarutbildningen. Under året har cirka
20 studenter följd våra forskningsinriktade kurser, av dessa
har cirka 5 varit doktorander. Undervisningsspråket är
genomgående engelska.
Utbildningen på forskarnivå följer internationell standard
och bredden på enhetens 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 nationalekonomins områden.
Vi försöker kontinuerligt förbättra genomströmningen på
forskarutbildningen genom att följa utvecklingen under
utbildningens olika faser. Tidsmässigt har vi legat över 5 år
i genomsnitt vilket då också inkluderar deltagande i
enhetens undervisning. Relaterat till detta har vi arbetat
med en uppdatering av den allmänna studieplanen på
forskarnivå under året. Den nya studieplanen tydliggör
viktiga delar i en forskarutbildning och har anpassats efter
de krav som arbetsliv och forskarkarriär ställer. Vi tror
även att den nya studieplanen förkortar den totala
studietiden samtidigt som den klargör de förväntningar
som doktoranden ställs inför. Studieplanen klargör även de
förväntningar som doktoranden bör ha på institutionen.
Under året har det lagts fram sex avhandlingar och i
allmänhet får de forskarutbildade från enheten bra
anställningar i samband med examen. I många fall har
doktoranden ett arbete innan examen tagits ut.

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

2014
Män

Kv.

1

1

2013
M+K

–
1+0
2
9

2
6

3+3
11+5

7

6

9+5

1

0

1+0

2

2

4+3

1

0

2

3

2+0
-

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

1
1
1

1+0
2+0
2+0

2
1

2+0
0+1

2

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
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder

1

3+3
1

2

12

12

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

3

3

1+0

8

5

9+4

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

Pedagogik

kan medel för forskningskonferens beviljas även utan medverkan i konferensen.
Forskarutbildning

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Docent Josef Fahlén
Examinator:
Professor Tor Söderström
Allmän studieplan fastställd:
2014-06-05
Rekryteringssituation
Under 2014 genomfördes fem nyantagningar till forskarutbildningen. Samtliga finansierades med samfinansiering
från Lärarhögskolan och Forskarskolan i utbildningsvetenskap. Under vårterminen 2015 planeras för ytterligare två
nyantagningar. Dessa kommer att finansieras med hjälp
samfinansiering från Genusforskarskolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skellefteå kommun. Rekryteringsunderlaget bedöms vara gott då alla utlysningar de
senaste åren har hörsammats av många sökanden med
goda kvalifikationer.
Genomströmning och anställningsbarhet
Under 2014 har inga doktorsexamina avlagts, däremot en
licentiatexamen. Verksamhetsåret får därför betraktas som
ett ”mellanår” – mellan fjolårets sju disputationer och 2015
års planerade sju. Den tillfälliga nedgången förefaller sammanfalla med det låga antal nyantagningar som gjordes
2010-2011 som i sin tur hade sitt ursprung i institutionens
dåvarande ekonomiska situation. Den person som avlade
licentiatexamina erhöll anställning som förstelärare i en av
kommunens grundskolor.
Tillgång på utbildade forskarhandledare
Det absoluta mertalet av institutionens doktorander har
utbildade forskarhandledare. Undantagen är ett mindre
antal handledare externa med motsvarande kompetens. I
de fall adekvat handledarkompetens saknats, har den rekryterats från andra lärosäten, företrädesvis utanför Sverige. De senaste årens tillskott av docenter har ytterligare
stärkt institutionens redan goda tillgång på kvalificerad
handledarkompetens.
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 2014 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

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

2014
Män

2013

Kv.

M+K

2

0+1
0+1

3

7

13

7

9

4+0
6+11

9+10

1+1
5+2
1

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

1
5
1

1
6
2

2+3
5+7
2+4

1

1

1+2
1+0

1

3

1+3

1

3

2+5

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

4+1

– Antal monografier (dr och lic)

1+1

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som undervisar 10% eller mer

3

3

6+4

Pedagogiskt arbete
Tillämpad
utbildningsvetenskap
Forskarutbildning

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Prefekt: Gunnar Schedin
Forskarutbildningsansvarig: Carina Granberg
Examinator: professor Karin Sporre
Allmän studieplan fastställd:
2014-04-09 (reviderad)
Rekryteringssituation
Under 2014 har en ny doktorand antagit i Pedagogiskt
arbete.
Genomströmning
Under året har en doktorand avlagt examen för
doktorsexamen. Ytterligare fyra doktorander har avlagt
licentiatexamen.
Tillgång på utbildade forskarhandledare
Samtliga doktorander har minst en docent/professorskompetent handledare. I huvudsak har samtliga
handledare genomgått handledarutbildning.
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 20 000 under studietiden för
expenser som främjar doktorandernas forskning,
exempelvis som delfinansiering av konferens.

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

2014
Män

Kv.

1

0

10

10

8

7

2

3

2013
M+K

0+1

0+1
9+11

7+6
–
0+1
2+4
0+1

0
0

1
4

0+2
0

1
2
1

4
2
1

1+3
3+2
1+2

1

0+2
–

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 doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder

3+2
3

6+3

2

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

2

0+2

1

5+4

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10 % eller mer

4

Psykologi

internationellt samt för konferensdeltagande. I år har två
doktorander, Elisabeth Åström och Eva Palmqvist, erhållit
internationaliseringsmedel och förlagt delar av sin
forskarutbildning vid internationella lärosäten.

Forskarutbildning

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Docent Anna Stigsdotter Neely
Examinator:
Professor Kristina Westerberg
Allmän studieplan fastställd:
2015-02-02 Dnr 4.1.4-74-15
Rekryteringssituationen
Antalet aktiva doktorander, som legat stabilt under många
år, har under 2014 minskat drastiskt till följd av flera
disputationer samfällt med ett nollintag på
forskarutbildningen. Ifjol var antalet aktiva doktorander 17
under 2015 förväntas antalet landa på 10 doktorander.
Nyrekrytering av doktorander inför 2015 ser fortsatt
bekymmersamt ut pga ansträngd ekonomi och utgör ett
påtagligt hot mot upprätthållandet av en god och kreativ
forskarutbildningsmiljö.
Genomströmning
Genomströmningen har varit god och alla som disputerat
under de senaste åren har gjort det inom utsatt tid. Vidare
följer doktoranderna sina studieplaner. I de fall där
avvikelser sker så utarbetas en plan tillsammans med
handledare och studierektor för forskarutbildningen som
följs upp mer frekvent.
Anställningsbarhet
Anställningsbarheten är även den mycket god och alla som
disputerar inom ämnet får adekvat anställning där
merparten hamnar inom akademin som lärare eller
forskare.
Tillgång på utbildade forskarhandledare
Institutionen har många professorer och docenter med
handledarutbildning eller motsvarande kompetens och har
länge haft en god tillgång på handledare på
forskarutbildningen.
Särskilda händelser/utmärkelser
Årligen hålls doktorand- och handledardagar. Årets tema
var ”den tredje uppgiften”. Lars Nyberg (medfak), AnnCatrin Edström (humfak) och Ulrika Sahlen (samfak) var
inbjudna gäster. Kommunikatör Anna-Lena Lindskog
(teknat) höll en uppskattad workshop om
populärvetenskapligt skrivande. Huvudfokus för dessa
dagar är dock doktorandernas presentationer av pågående
forskning och avhandlingsarbete.
I år igen ordnade våra doktorander en uppskattad
minikonferens för våra grundutbildningsstudenter om
varför forskarutbildning. Våra doktorander förväntas aktivt
söka forskningsmedel för projekt och konferensresor.
Johan Paulin, Hanna Malmberg Gavelin, och Erik Marsja
erhöll medel från Kempestiftelserna. Erik Marsja erhöll
resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Andreas Stenling erhöll forskningsmedel från Svenska
Innebandyförbundet och från Centrum för
Idrottsforskning.
Policy för doktoranders expenser och
internationalisering
Institutionen har ej avsatt särskilda expensmedel för våra
doktorander. Däremot finns möjlighet att ansöka om
resebidrag två gånger per år för att gå
forskarutbildningskurser vid andra lärosäten nationellt och

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

2014

2013
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M+K

0
0
0

0
0
0
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Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

3
1

Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder

4
7

2
5

0
6+7

2
8

Publiceringsformer
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)

2

2

0+2

– Antal monografier (dr och lic)

0

0

0

7

6

8+9

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Rättsvetenskap
Juridiska institutionen

ingår internationell litteratur och artiklar i de obligatoriska
kursmomenten inom utbildningen.
Under år 2014 deltog en handfull doktorander vid
internationella konferenser och seminarier, och två
doktorander tillbringande en tid i USA och Europa på
forskningsvistelse.

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Professor Ruth Mannelqvist
Examinator:
Professor Örjan Edström och professor Ruth Mannelqvist.
Allmän studieplan fastställd:
2013-10-08
Forskarutbildning vid Juridiska institutionen
Vid utgången av år 2014 återfanns 14 aktiva doktorander
vid institutionen. Under året disputerade två doktorander
och två nya doktorander antogs till utbildningen.
Rekryteringssituation
Under året har intresset för att bedriva forskarstudier vid
institutionen varit god, från såväl svenska och utländska
studenter. På grund av svårigheterna med att garantera
forskarstuderanden finansiering under fyra års
heltidsstudier, beslutades under hösten 2014 att inte anta
några ytterligare doktorander under en tvåårsperiod.
Genomströmning och anställningsbarhet
Genomströmningen på forskarutbildningen är god. Under
år 2014 disputerade två doktorander och under år 2015
förväntas minst ytterligare två disputera.
Det finns en god arbetsmarknad för jurister, vilket märks
inte bara vid rekrytering utan även efter avslutad
forskarutbildning. Fortfarande kan flertalet av dem som
genomgått utbildningen erbjudas möjlighet att fortsätta vid
institutionen.
Forskarhandledare
Tillgången på handledare vid institutionen är fortfarande
relativt begränsad, även om det under senare år skett ett
tillskott bland handledarna. Trots detta, och framför allt
beroende på ämnesinriktning inom doktorandprojekten
återfanns endast nio handledare vid institutionen. Alla
doktorander som antagits under år 2014 har dock
handledare vid institutionen. Av dessa har samtliga utom
en genomgått, eller genomgår just nu,
forskarhandledarutbildning.
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

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

2014

2013

Män

Kv.

M+K
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1

1+1
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11

1+0
4+11
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2

0+3
0+1

1

1

1+2

1
2
1

1
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2

1+1
2+1
1+0

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

1

1+0

Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder

1

2

0+1

5

1+5

2
0

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

0
1

1

1+2

4

10

4+9

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Rättsvetenskap
Juridiskt forum
Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Monica Burman, biträdande föreståndare
Examinator:
Monica Burman, biträdande föreståndare
Allmän studieplan fastställd:
2014-09-10

internationell konferens och en doktorand har publicerat
en artikel i en tysk tidskrift.
Doktorander uppmuntras även till kortare vistelser vid
utländskt lärosäte. Under 2014 vistades med stöd av
fakultetens internationaliseringsmedel en doktorand en
dryg månad vid Kent Law School, University of Kent, UK.
Vid Juridiskt forum finns inga individuellt bestämda
expenser för doktorander. Juridiskt forum finansierar som
princip aktiviteter som innebär internationalisering i
enlighet med antagen policy. Två doktorander har
expensmedel genom genusforskarskolan som i år har
använts för deltagande i en internationell konferens.
Doktorander har också varit framgångsrika i att erhålla
sökta resebidrag.

Om forskarutbildningen
Inga nya doktorander har antagits under 2014 på grund av
avsaknad av ekonomiskt utrymme. Under hösten 2014 har
en kompetensförsörjningsplan upprättats varigenom några
områden med tydligt behov av doktorander har
identifierats.
Inga planerings-, mitt- eller slutseminarier har varit
aktuella att genomföra under 2014. Den doktorand som
varit längst antagen har slutfört sitt avhandlingsprojekt
under 2014 och disputerar i maj 2015.
Under 2013 utvecklades och genomfördes Juridiskt forums
första egna obligatoriska metodkurser. Följande löpande
poänggivande aktiviteter fastställda i kursplan har
genomförts eller påbörjats under 2014: En kurs i
internationalisering i vilket ingick att presentera sin
forskning på en internationell konferens, en kurs om
forskningssamarbete genom att planera och genomföra en
konferens våren 2015 samt en kurs om socialt nätverkande
bl.a. genom att under våren 2015 planera och starta ett
nordiskt doktorandnätverk inom forskningsfältet social
legal studies. Forskarutbildningskommittén och
doktoranderna har medverkat i utvecklingen av kurserna.
Flera av lektorerna vid Juridiskt forum har varit
involverade som lärare på kurserna.
Under 2014 har handledarkapaciteten ökat genom
nyrekrytering av en lektor med handledarutbildning. Av
Juridiskt forums fem lektorer (inklusive en docent) har fyra
handledarutbildning och tre av dessa är 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,
men kommer under 2015 att anställas vid Juridiskt forum
som forskare i två år.
Internationalisering
Internationalisering regleras i Juridiskt forums policy, vad
avser doktoranders internationalisering samt
internationalisering av doktorandkurserna. I den kurs som
slutfördes under 2014 deltog en gästforskare från Canada
som lärare. Enligt policyn ges stöd att presentera papers på
internationella konferenser och att under doktorandtiden
publicera en artikel i en internationell tidskrift. Tre
doktorander har under året presenterat papers vid en
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Forskarutbildning
Om doktorander

Män

Kv.

2013
M+K

Antal nyantagna doktorander
– Mål doktorsexamen

0+3

– Mål licentiatexamen
– Senare del av utbildning
Antal aktiva doktorander
– 10–49 %

1

0

– 50–100 %

0

3

1+4

0

3

0+3

1

0

Antal doktorander med
följande försörjning:
– Anställning som doktorand
– Utbildningsbidrag
– Stipendium
– Annan anställning inom
Umeå univ./ annat univ.
– Övrigt eller uppgift saknas

1+0
0+1

Antal examina
– Doktorsexamina
– Licentiatexamina
Om handledare
Aktiva handledare med formell
handledarutbildning
– Professorer
– Docenter
– Universitetslektorer
Aktiva handledare med
motsvarande kompetens som ovan
– Professorer
– Docenter

0
0
0

1
1
3

0+1
0+1
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0

0+1

0
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0

1

0

0

1

1
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1+3

Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder
Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)
Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Socialt arbete
Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Petra Ahnlund, Institutioner för socialt arbete
Examinator:
Hildur Kalman, Institutionen för socialt arbete
Allmän studieplan fastställd:
2013-02-13
Rekryteringssituationen
Under 2014 antogs en doktorand med doktorsexamen som
mål och ytterligare en doktorand antogs till senare del av
utbildningen. Sammantaget innebär det att vi har 14 aktiva
doktorander. Antalet doktorander har under den senaste
treårsperioden minskat ansenligt. För att upprätthålla ett
brett kursutbud är det väsentligt att vi har en viss volym i
forskarutbildningen. Då institutionen inte kan åstadkomma
en adekvat volym baserat på befintlig bastilldelning kan
doktorander endast antas i det fall medfinansiering finns
på motsvarande halva kostnaden för en
doktorandanställning. En förutsättning för god volym är
alltså fortsatta forskningsanslag samt delfinansierade
doktorandanställningar med andra samarbetspartners
inom och utanför UmU.
Genomströmning
Precis som planerat var år 2014 ett mellanår sett till antalet
disputationer med endast en licentiatavhandling
genomförd. 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. Delfinansierade doktorandtjänster
med andra myndigheter ökar också doktorandernas
möjlighet till utomakademiska anställningar.
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.
Doktoranders internationalisering är en prioriterad fråga
och under 2014 fastställdes en policy för doktoranders
internationalisering. Centralt i den är 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.

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

4+1
3+3
1+0

2+1

Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder

0

0

3+1

4

2

2+3

1

0

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

0+4

– Antal monografier (dr och lic)

0+1

Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

6

7

6+6

Sociologi
Forskarutbildning

Biblioteks- och
informationsvetenskap

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Mikael Hjerm
Examinator:
Mikael Hjerm
Allmänna studieplaner fastställda:
2014-10-01
Fyra doktorander anställdes under 2014 och fyra
doktorander disputerade. En person avbröt sin
forskarutbildning. Genomströmningen är god med
avseende på själva disputationen.
Under 2014 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
samt merparten av alla bihandledare. De av bihandledarna
som inte gjort det söker kursen.
Rekryteringssituationen varierar mycket.
Ansökningstrycket är fortsatt stort, men kvalitén på
ansökningarna varierar mycket.
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
forskarutbildningen för resor, böcker etc. Förutom vid
bokinköp ”ansöker” doktoranden till fou ansvarig för
nyttjande av dessa medel per gång. Vissa krav finns, t ex att
doktoranden skall presentera på en konferens för att få
nyttja pengarna.
Inför 2015 och framtiden
Vi kommer att anta en samfinansierad (UCGS) doktorand
under 2015 samt ytterligare en utlysning planeras. Vi
kommer även fortsättningsvis att ha doktoranddagar och
handledarkollegium en gång per termin.

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
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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+1

Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder

1

1

1+1

2

1+3

2

2

1+0

2

2

2+5

Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)
Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Statistik

Forskarutbildning
Om doktorander

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Marie Wiberg
Examinator:
Xavier de Luna
Allmän studieplan fastställd:
2014-11-11
Kortfattad text om forskarutbildningen
Två doktorander rekryterades och en doktorand från
University of Perugia University förlade sina forskarstudier
vid vår enhet och samarbetar med forskare vid enheten.
Generellt så är det tufft att rekrytera doktorander eftersom
en person som har en magisterexamen i statistik är mycket
eftertraktad och det finns många bra jobb för en statistiker
med hög lön.
Vi har en bra tillgång till ett flertal utbildade
forskarhandledare inom institutionen.
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/.
Tre av våra doktorander tillhör forskarskolan Swedish
Interdisciplinary Graduate School in Register-based
Research (SINGS).
Under 2014 disputerade Emma Persson med avhandlingen
”Causal inference and case-control studies with
applications related to childhood diabetes”.
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
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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 doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder
Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)
Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer

Policy för doktoranders expenser och
internationalisering;
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 kontinuerligt. De flesta av våra
doktorander är dessutom knutna till externa projekt där det
finns medel som kan användas. Ett antal 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 även ett stort internt bibliotek.

Statsvetenskap
Forskarutbildning
Om doktorander

Ansvarig för utbildning på forskarnivå:
Professor Katarina Eckerberg
Examinator:
Professor Katarina Eckerberg
Allmän studieplan fastställd:
2014-06-05
Under året reviderades studieplan för forskarutbildningen
och kursdelen minskades från 90 till 60hp för att
harmonisera med statsvetenskaplig forskarutbildning vid
övriga svenska universitet.
Rekryteringssituation och genomströmning
Statsvetenskapliga institutionen ger forskarutbildning i
ämnet statsvetenskap. Under 2014 antogs två nya
doktorander med stöd av externa projektmedel. Två
personer har under året disputerat (två kvinnor). Ingen har
avbrutit sina forskarstudier.
Anställningsbarhet
De som disputerat vid statsvetenskap har genomgående
mycket goda arbetsmarknadsutsikter. Av de 23 som
disputerade under perioden 2006-2013 (åtta män, femton
kvinnor) var vid årsskiftet 2014/15 sjutton verksamma vid
universitet/högskolor medan sex hade anställningar
utanför universitetsvärlden.
Tillgång på utbildade forskarhandledare
Handledarkollegiet består f.n. av sex professorer (varav en
är anställd på UCER, TUV), sju docenter (varav en på TUV)
och sex universitetslektorer. Av dessa är åtta kvinnor (två
professorer, två docenter och tre universitetslektorer).
Flera yngre forskare medverkar kring forskarutbildningen.
Handledarkollegiet har det övergripande ansvaret för all
handledning, bl.a. genom en årlig uppföljning. Alla
handledarna har genomgått forskarhandledarutbildningen
eller motsvarande, vilket innebär att alla de 14 aktiva
doktoranderna har handledare med sådan utbildning. Det
allmänna intrycket är att handledningen fungerar bra vid
institutionen.
Institutionen har under året stärkt sin
handledarkompetens inom området freds- och
konfliktstudier genom rekrytering av en professor som
tillträder 1maj 2015.
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 majoriteten av
institutionens doktorander läser kurser utomlands
och/eller gör en längre forskningsvistelse på ett universitet
i ett annat land under sin forskarutbildningstid.
Doktoranderna deltar också regelbundet i internationella
konferenser. Doktoranderna ska dock i första hand söka
pengar för resor, konferensdeltagande osv. från
projektmedel, forskningsfonder och stiftelser. Institutionen
bidrar om så bedöms angeläget med medel utöver de
10 000 kronor som alla doktorander får.

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
Internationalisering
Antal doktorander som förlagt
poänggivande del av utbildningen
till annat land
Antal doktorander som deltagit i
internationella konferenser
Antal doktorander som under
utbildningen vistats utomlands en
månad eller längre
Antal ämnesspecifika
doktorandkurser på engelska
som institutionen erbjuder
Publiceringsformer för avh.
– Antal sammanläggningsavhandlingar (dr och lic)
– Antal monografier (dr och lic)
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Doktoranders undervisning
– Antal doktorander som
undervisar 10% eller mer
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