














 

Delmål 2.1: Ett nytt utbildningsprogram där utbildningen samordnas mellan 

campus och nät har utvecklats eller ett befintligt har reviderats på samma sätt 

”Fakulteten har som ett mål att utveckla ett nytt, alternativt att omvandla befintligt program, till 

nätburet med första intag ht 2015.”  

Den delen av Mål 2.1 flyttas fram till 2016-2018  

Delmål 2.2: Andelen helårsstudenter på avancerad nivå har ökat till 1570 HST  

Siffran 1570 HST stryks i rubrik och i text. Kvarstår gör 21 procent (dvs en ökning med två 

procentenheter – från 19 till 21 procent). Skälet till detta är ”takproblematiken” som medfört en 

volymminskning. 

Delmål 2.3: Andelen studenter som har tagit ut examen har ökat med fem 

procent  

Målet flyttas till 2016-2018. Skälet är att vi i dag inte kan mäta detta på ett tillförlitligt sätt. 

Delmål 2.6: Andelen undervisning som utförs av disputerade lärare har ökat 

med fem procent 

Målformuleringen kvarstår, men i texten stryks siffran 73,5 procent (”Fakulteten har som mål att 

andelen undervisning som utförs av disputerade lärare ökar med fem procent under perioden och att 

siffran 73,5 procent nås 2015”). Skälet till detta är att vi nu ska basera beräkningarna på BPS, varför 

2014 får bli ett nytt basår. 

Delmål 2.7: Docenters och professorers andel av undervisningen har ökat med 

20 procent 

Målet flyttas till perioden 2016-2018 (stryks alltså från 2013-1015). Skälet till detta är att vi saknar 

tillförlitliga data (mäts fn inte i BPS) 

Delmål 2.10: Minst 20 procent av de interna examensarbetena är knutna till 

pågående forskning 

 Målet skjuts till perioden 2016-2018. Skälet är att vi saknar kriterier för mätning. 
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Allmän studieplan för utbildning på 

forskarnivå i Statistik 
Syllabus for the PhD program in Statistics  

 

Omfattning:   240 högskolepoäng/120 högskolepoäng  

Examen:   Filosofie doktorsexamen/licentiatexamen  

Nivåtillhörighet:  Forskarnivå 

Fastställande:  2014-11-11 

Ikraftträdande:  2014-11-01 

Ansvarig instans:  Samhällsvetenskapliga fakulteten 

 

1.1 Doktorsexamen 
För doktorsexamen skall, enligt examensordningen, doktoranden 
 
Kunskap och förståelse 
För doktorsexamen skall doktoranden 
● Visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och 
● Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet.  

 
Färdighet och förmåga 
För doktorsexamen skall doktoranden 
● Visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,  
● Visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder 
bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska 
och värdera sådant arbete,  
● Med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
● Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt,  
● Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
● Visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.  
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Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För doktorsexamen skall doktoranden 
● Visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 
● Visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används.  

 
Vetenskaplig avhandling 

 Erhålla ett godkänt betyg på en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) 
om 140 högskolepoäng. 

 
1.2 Licentiatexamen 
För licentiatexamen skall, enligt examensordningen, doktoranden 
 
Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 
● Visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap 
inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet 
och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet.  

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 
● Visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 
ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och 
därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
● Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 
● Visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 
● Visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
● Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används, och  
● Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling.  

 
Vetenskaplig avhandling 

 Erhålla ett godkänt betyg på en vetenskaplig avhandling (licentiatuppsats) om 
60 högskolepoäng. 
 

2. Behörighet och förkunskapskrav 
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att sökanden har 1) 
grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan 
ha föreskrivit, och 2) bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att 
tillgodogöra sig utbildningen. (HF 7 kap 35 §) 
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2.1 Grundläggande behörighet 
 

Grundläggande behörighet har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 
2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 
högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet 
förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.1  
 
2.2 Särskild behörighet 
Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik har den som har 
antingen 1) godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik 
varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 2) 60 högskolepoäng i ämnet 
statistik på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har godkänt resultat om 
minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Kravet på särskild behörighet kan även 
bedömas vara uppfyllt om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i 
huvudsak motsvarande kunskaper. 
 

3. Urval 
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till 
deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och baseras på följande 
bedömningskrav: 
 

 Tidigare studieresultat 

 Kvalitetet på eventuell inskickad avhandlingsplan/skiss, i förekommande fall 
relaterad till enhetens forskningsprofiler.  

 Analytisk förmåga 

 Kommunikativ förmåga, såväl skriftlig som muntlig 

 Kritisk förmåga 

 Självständighet 

 Prestationer inom givna tidsramar. 
 

En student med annan finansiering än utbildningsbidrag eller anställning som 
doktorand får antas endast om hans eller hennes meritering bedöms vara minst 
jämförbar med meriteringen hos sökande som kommer ifråga för utbildningsbidrag 
eller doktorandanställning. 
 
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller 
yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden 
företräde framför andra sökande. (HF 7 kap. 41 §) 

                                                             

1 Fram till utgången av juni 2015 finns möjligheten att utnyttja grundläggande behörighet till 

forskarutbildningen som erhållits före den 1 juli 2007.  
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4. Antagningsprocessen 
4.1 Antagning 
Beslut om huruvida nya platser vid enhetens utbildning på forskarnivå skall utlysas 
fattas av prefekten varje år. Ansökan ställs till registrator enligt instruktion vid 
utlysningen. I normalfallet avslutas utbildningen på forskarnivå med doktorsexamen. 
 
Licentiatutbildningen riktar sig huvudsakligen till personer som är yrkesverksamma 
och som vill kompetensutveckla sig med en utbildning på forskarnivå. Den som vill 
bli antagen till licentiatutbildningen måste uttryckligen begära detta vid ansökan. Om 
det av doktorand och handledarkollegium bedöms lämpligt kan den som antagits till 
forskarutbildning som skall avslutas med doktorsexamen avlägga licentiatexamen 
som ett etappmål. 
 
4.2 Beslut om antagning till doktorsexamen 
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå med doktorsexamen som slutmål 
fattas av prefekten efter förslag från handledarkollegiet som är enhetens 
beredningsorgan för forskarutbildningsfrågor. Finansieringsplanen skall godkännas 
av dekan innan prefekten fattar beslut i ärendet. 
 
Kurser på avancerad nivå kan tillgodoräknas. I så fall minskas nettostudietiden, och 
därmed den tid som skall finansieras för doktoranden, i motsvarande utsträckning. 
Fakulteten beslutar om tillgodoräknande av dessa kurser (får ej delegeras) efter 
ansökan från doktoranden samt yttrande från enhetens forskarutbildningsansvarige. 
 
4.3 Beslut om antagning till licentiatexamen 
Enligt Umeå universitets delegationsordning är det dekan som fattar beslut om 
antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som slutmål och beslut 
får enligt antagningsordningen endast ske när den sökande skriftligen begär detta. 
Samtidigt med beslut om antagning fastställer dekan den finansiering av 
utbildningen som planeras. 
 

5. Utbildningens uppläggning och innehåll 
5.1 Utbildningens uppläggning 
Utbildning på forskarnivå i statistik avslutas med licentiatexamen eller 
doktorsexamen. För licentiatexamen krävs normalt två års heltidsstudier omfattande 
120 högskolepoäng, varav 60 kurspoäng och 60 avhandlingspoäng (licentiatuppsats). 
För doktorsexamen krävs normalt fyra års heltidsstudier omfattande 240 
högskolepoäng varav 100 kurspoäng och 140 avhandlingspoäng (doktorsavhandling). 
Utbildningen ges i form av handledning, kurser och seminarier samt innefattar 
författandet av en doktorsavhandling resp. licentiatuppsats. 
 
5.2 Individuell studieplan 
Varje doktorand skall ha en individuell studieplan som bland annat innefattar en 
forskningsplan för avhandlingsarbetet, plan för finansiering, handledning och 
planerade och avslutade kurser. Planen fastställs av biträdande prefekt efter samråd 
med doktoranden och dennes handledare. Den individuella studieplanen skall årligen 
följas upp av huvudhandledare och doktorand. Den årliga uppföljningen granskas av 
handledarkollegiet och fastställs av forskarutbildningsansvarig. 
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5.3 Handledning 
I samband med antagning till forskarutbildningen utser biträdande prefekten minst 
två handledare, varav en till huvudhandledare. Huvudhandledaren skall normalt vara 
anställd vid Enheten för statistik eller åtminstone vid Umeå universitet. Samtliga 
handledare skall vara disputerade och minst en i handledargruppen skall ha 
docentkompetens. Minst en av handledarna för varje doktorand skall ha genomgått 
den av Umeå universitet anordnade utbildningen för handledare eller ha bedömts ha 
motsvarande kompetens eller styrkta motsvarande pedagogiska meriter från annat 
lärosäte. 
 
Varje doktorand ska ha tillgång till en referensgrupp där, i normalfallet, minst två av 
handledarna och ytterligare minst en vetenskapligt meriterade lärare utan 
anknytning till doktorandens forskningsprojekt ingår. Referensgruppen träffar 
doktoranden årligen vid uppföljningen av den individuella studieplanen. 
 
 
5.4 Kurser 
Kursdelen i utbildning på forskarnivå i statistik med doktorsexamen som mål 
fördelas på 30 högskolepoäng obligatoriska kurser och 70 högskolepoäng valfria 
kurser. För licentiatexamen som etapp/slutmål så ingår 30 högskolepoäng 
obligatoriska kurser och 30 högskolepoäng valfria kurser. De valfria kurserna 
planeras för varje enskild doktorand i samråd med handledare. 
 
De obligatoriska kurserna för licentiatexamen och doktorsexamen är: 

- Sannolikhetsteori (15 högskolepoäng) 
- Inferensteori (15 högskolepoäng) 
 

7.5 högskolepoäng (av de valfria 70 högskolepoängen) kan läsas i ett annat ämne än 
statistik (i samråd med handledare). Ämnets forskarutbildningsansvarige beslutar 
om tillgodoräknande av kurser som ges av annan institution. För tillgodoräknande av 
poäng hänvisas till enhetens riktlinjer om utbildning på forskarnivå. 
 
5.5 Seminarier 
En viktig del i forskarutbildningen är att aktivt delta i enhetens seminarier. Det finns 
två typer av seminarier: högre seminarium och granskningsseminarium. 
 
Högre seminarium  
Syftet med de högre seminarierna är att doktoranderna presenterar sin forskning för 
kolleger inom statistik samt matematisk statistik samt tar del av aktuell forskning 
inom statistik. De högre seminarierna skall också ge utrymme för andra inslag som 
bidrar till att vidmakthålla och vidareutveckla en bred och stimulerande 
forskningsmiljö. 

Granskningsseminarium 
Syftet med granskningsseminarierna är att doktorandernas enskilda arbeten kritiskt 
granskas, där konstruktiv kritik ges av en diskutant med doktorsexamen i statistik 
eller motsvarande, samt åhörare. Diskutanten väljs utifrån expertkunskaper inom det 
aktuella forskningsfältet. Alla doktorander samt forskare vid enheten inbjuds att 
delta. Doktoranden övar på att presentera, försvara och diskutera sitt arbete i en 
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vetenskaplig kontext. Ett granskningsseminarium hålls i normalfallet innan ett 
manuskript skickas till en vetenskaplig tidskrift.  

5.6 Doktorsavhandling/licentiatuppsats 
Doktorsavhandlingen/licentiatuppsatsen skall utformas som ett enhetligt 
sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling) eller som en 
sammanläggningsavhandling. Sammanläggningsavhandlingen ska utöver 
vetenskapliga artiklar även innehålla en introduktion till och sammanfattning av 
delresultaten i de olika artiklarna (kappa).  
 
De i avhandlingen ingående texterna ska doktoranden ha författat ensam eller 
gemensamt med ytterligare medförfattare. Doktorsavhandlingen, eller de 
vetenskapliga uppsatserna/artiklarna, ska ha sådan kvalitet att den/de bedöms 
uppfylla rimliga krav för att antas till publicering i en erkänd vetenskaplig 
monografiserie eller tidskrift. 
 
Avhandlingar i statistik ska företrädesvis skrivas på engelska för att underlätta 
internationell bedömning. Avhandlingar som skrivs på engelska ska ha en 
sammanfattning på svenska. Avhandlingar som skrivs på svenska ska ha en 
sammanfattning på engelska. 
 
Licentiatuppsatsen och doktorsavhandling försvaras muntligt vid en offentlig 
disputation och bedöms med något av betygen godkänd eller underkänd av en av 
fakulteten beslutad betygsnämnd.  
 

6. Examen 
Doktorsexamen i statistik uppnås efter att doktoranden fullgjort utbildning på 
forskarnivå om 240 högskolepoäng enligt denna studieplan och därvid fått betyget 
godkänd vid de prov som ingår i utbildningen, samt författat och vid en offentlig 
disputation försvarat en doktorsavhandling, som godkänts av en betygsnämnd. 
 
Licentiatexamen i statistik uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning på 
forskarnivå om 120 högskolepoäng enligt denna studieplan och därvid fått betyget 
godkänd vid de prov som ingår i utbildningen, samt författat och vid ett offentligt 
seminarium försvarat en licentiatuppsats, som godkänts av en betygsnämnd. 
 

7. Övriga anvisningar 
Huvudregeln är att forskarstuderande från och med den 1 november 2014 följer den 
nya studieordningen för att få en examen för utbildning på forskarnivå i statistik. 
Studerande som antagits till forskarstudier före 2014-11-01 kan begära övergång till 
den här allmänna studieplanen. 
 
Gällande bestämmelser om utbildning på forskarnivå framgår av: 

 Högskoleförordningen (HF): 5 kap. (anställning som doktorand), 6 kap. 
(utbildningen) och 7 kap (tillträde till utbildningen), bilaga 2 
(examensordning) 

 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet 
 Lokal examensordning vid Umeå universitet 

 Riktlinjer för forskarutbildningen vid den samhällsvetenskapliga fakulteten 
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10  Uppföljning av fakultetsnämndens beslut  
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11.3 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens delegationsordning 

https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Regler-och-riktlinjer/Organisation/ 

11.4 Lokalt kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet 

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regle

r-och-riktlinjer/arbetsmiljo-och-lika-villkor/samverkansavtal-301-1166-13.pdf 

Bilaga § 28

http://www.umu.se/digitalAssets/79/79395_rektors-delegationsordning---umu-100-1190-11-beslut-rektor-110913.pdf
http://www.umu.se/digitalAssets/79/79395_rektors-delegationsordning---umu-100-1190-11-beslut-rektor-110913.pdf
https://www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Regler-och-riktlinjer/Organisation/


 
 

 
 

3 

1  Fakultetsnämndens uppgifter 
Den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden utgör det vetenskapliga ledningsorganet inom det 

samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Fakultetsnämnden ansvarar för forskning och utbildning 

på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå samt för samverkan med samhälle och 

näringsliv. Fakultetsnämnden ska bedriva ett strategiskt arbete för att utveckla forskning, utbildning 

och samverkan innovation. 

1.1 Högskolelagen (1992:1434) 

2 kap De statliga högskolornas organisation 

5 § En högskola beslutar om sin interna organisation utöver styrelse och rektor, om inte något annat är 

föreskrivet (SFS 2010:701) 

1.2 Högskoleförordningen (1993:110) 

2 kap Styrelse, rektor och övrig organisation 

2 § Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de uppgifter som följer av 3 § myndighetsförord-

ningen (2007:515) och 2 kap. 8 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

Vidare ska styrelsen själv besluta 

1  i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation, 

– 

– 

– 

8  om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, 

 delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för 

 verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning… 

1.3  Arbetsordning för Umeå universitet 

Universitetsstyrelsen har, i enlighet med vad som anges i Högskoleförordningen, fastställt en arbets-

ordning för Umeå universitet (bilaga 11.1). I arbetsordningen fastställs det att Umeå universitet är 

indelat i fyra fakulteter, däribland samhällsvetenskaplig fakultet. Vidare anges att fakultetsnämnderna 

har till uppgift att  

 fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fakulteten gemensamt,  

 fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader samt ramar till institutioner 

(motsvarande),  

 fastställa bokslut för fakulteten,  

 besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten samt  

 besluta om utbildningsplaner samt riktlinjer för kursplaner.  

1.4  Rektors delegationsordning 

I arbetsordningen för Umeå universitet anges att förutom ovanstående uppgifter ska fakultetsnämn-

derna fatta beslut i enlighet med rektors delegationsordning. Dessa uppgifter återfinns under följande 

avsnitt: 

2. Ekonomi och avtal 

2.2 Rektors delegation till fakultetsnämnd 

3. Utbildning 

3.2 Rektors delegation till fakultetsnämnd 

4. Organisation och förvaltning m.m. 

4.2 Rektors delegation till fakultetsnämnd 
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Utöver detta har rektor delegerat uppgifter till dekan. Dessa uppgifter återfinns under följande avsnitt 

i rektors delegationsordning: 

2. Ekonomi och avtal 

2.3 Rektors delegation till dekan 

3. Utbildning 

3.3 Rektors delegation till dekan 

4. Organisation och förvaltning 

4.3 Rektors delegation till dekan 

5. Personal 

5.2 Rektors delegation till dekan 

Av rektors delegationsordning framgår att vissa av de uppgifter som har delegerats till fakultets-

nämnden och dekanus inte får delegeras vidare. 

För delegeringar inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten se bilaga 11.3. 
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1.5  Universitetsledningens uppdrag till fakulteter  

Januari 

 Uppgifter till Årsredovisningen (ÅR) 

Februari 

 Institutionernas kompetensförsörjningsplaner tillgängliga elektroniskt hos fakulteten 

 Uppföljning ekonomi; utfall och prognos för föregående år 

Mars 

 Inrapportering av verksamhetsberättelser (fakultetens och institutionernas) inklusive 

uppföljning av delmål och forskningskontrakt 

April 

 Budgetunderlag/förslag till revideringlämnas 

 Inrapportering av fakultetens komptensförsörjningsplan 

 Dialogträff med universitetsledningen kring VB, VP och ev revidering av delmål 

Maj 

 Dialogträff med universitetsledningen kring arbetsmiljö 

Juni  

 Uppföljning ekonomi; utfall och prognos för perioden januari–maj samt oförbrukade bidrag 

September  

 Uppföljning ekonomi; utfall och prognos för perioden januari–augusti 

Oktober 

 Budget och verksamhetsplan fastställs  

November 

 Dialogträff med universitetsledningen kring ekonomiuppföljning, checklistan, 

verksamhetsplan och budget 

December  

 Inrapportering av fakultetens analys rörande intern styrning och kontroll 

 Revidering och rapportering av verksamhetsplan och aktivitetsplan (2014) 
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2  Sammanträdesfrekvens 
Fakultetsnämnden sammanträder 6-8 gånger per år. Sammanträdestider för nästa år fastställs i 

normalfallet senast ett halvår i förväg. Nämndsammanträdena omfattar vanligtvis en halv dag. Mötena 

inleds med ett gemensamt informationspass tillsammans med prefekterna, vanligtvis mellan kl. 08.30 

och 10.00. Därefter tar fakultetsnämndens reguljära beslutsmöte vid. Vid behov kan interna planer-

ingsdagar anordnas för att ge möjlighet till mer ingående informationsutbyte och diskussion.  

Efter samråd med dekan sänder fakultetens kansli ut förslag till sammanträdesdagar. 

 

3 Årsmötesplan för fakultetsnämnden 
Ärenden som behandlas återkommande av fakultetsnämnden är placerade i en principiell årscykel. 

Tidpunkterna för dessa ärenden är valda så att de ska stämma med universitetets planeringscykel. I 

årsmötesplanen är även uppföljning av beslut av policykaraktär inarbetade. Vid behov kan punkter 

flyttas. 

3.1 Tid för sammanträde/Återkommande ärenden 

Januari/februari 

Bokslut 

Verksamhetsplaner inklusive planer för arbetsmiljö och kompetensförsörjning (institutioner/enheter) 

Budget (institutioner/enheter) 

Revidering av program (kommande läsår) 

Verksamhetsberättelse (program) 

Uppföljning av fakultetsnämndens beslut föregående termin 

Sammanträdestider för höstterminens möten 

 

Mars/april 

Budgetunderlag 

Verksamhetsberättelse (inst/fakultet/forskarutbildning) 

Studentrekryteringen vid vårterminsstarten 

Dekan: Budgetdirektiv 

Dekan: Budgetunderlag till universitetsstyrelsen 

 

Maj/juni 

Uppföljning av budget/ekonomisk prognos 

Beslut om professorsutrymmen 

Förslag inrätta/avveckla program (maj månad ett år i förväg) 

Revidera behörighet till program (maj månad ett år i förväg) 

Beslut om nollintag 

Söktryck höstterminen  

Utseende av hedersdoktor 

Prodekan: Fastställa antal studenter som antas på program 

 

September/oktober 

Uppföljning av budget/ekonomisk prognos 

Halvårsuppföljning av verksamhetsplan 

Uppföljning av fakultetsnämndens beslut föregående termin 

Studentrekryteringen vid höstterminsstarten 

Sammanträdestider för vårterminens möten 

Dekan: Delårsrapport 
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November/december 

Budget för fakultetsgemensamma kostnader och medelstilldelning till institutioner/enheter  

Verksamhetsplan inklusive planer för arbetsmiljö och kompetensförsörjning 

Söktryck vårterminen 

Prodekan: Fastställa antal studenter som antas på program 

 

3.2 Information från verksamheten 

För att underlätta nämndens möjligheter att följa den utbildning, forskning och övriga verksamheten 

som bedrivs vid fakulteten, inbjuds företrädare för olika verksamheter till nämndens sammanträden. 

Det ankommer på dekan att tillsammans med fakultetskansliet och eventuella andra verksamhets-

företrädare att årligen göra upp en mötesplan för dessa möten. I syfte att tidigt kunna ta del av bered-

ningen av ärenden av principiell betydelse eller av större ekonomisk vikt, ges nämnden möjlighet att 

diskutera sådana ärenden vid ett sammanträde som ligger före i tiden det sammanträde vid vilket 

beslut fattas. Nämnden bör även få återkommande, översiktliga genomgångar och analyser av gällande 

direktiv, budgetpropositionen och viktiga propositioner, riksdagsbeslut, utredningsförslag m.m. 

Fakultetsnämndens arbetsordning ska uppdateras vid behov. 

 

4  Förberedelser inför sammanträden 

Föredragningslista 

Dekan ansvarar för att ta fram ett förslag till föredragningslista. Administrativa ärenden ska vara 

begränsade i tid. Det ska också tydligt framgå på föredragningslistan vad som är besluts- respektive 

informations-/diskussionsärenden. 

Beslutsunderlag och utskick 

Alla underlag ska ha tydliga beslutsförslag. Av praktiska skäl kan ibland beslutsförslaget i stället anges 

i anmärkningskolumnen till föredragningslistan. 

Sammanträdeshandlingar i form av kallelse och skriftliga beslutsunderlag ska finnas tillgängliga för 

nämndens ledamöter och suppleanter på en särskild projektsida i universitetets lär- och samarbets-

plattform Cambro ca. en arbetsvecka före sammanträdet. Endast undantagsvis ska kompletteringar i 

form av extra utskick göras.  

Övrigt 

Ledamot som har förhinder ska inför sammanträdet meddela detta till kansliet.  

4.1  Beredande organ 

Samtliga ärenden som behandlas av fakultetsnämnden ska vara beredda i lämplig beredningsgrupp. 

Inför beslut i nämnden bör ärendet vara presenterat på ett möte med fakultetens ledningsgrupp.  

4.1.1  Ledningsgrupp 

Fakultetens ledningsgrupp utgörs av dekan, prodekan, vicedekan och kanslichef samt ansvarig för 

samverkans- och innovationsfrågor. Dekanen avgör om ytterligare funktioner/personer ska vara 

representerade i ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder varje måndag. 

4.1.2  Utbildningskommittén 

Utbildningskommittén bereder utbildningsärenden på grundnivå och avancerad nivå inför 

fakultetsnämndens möten. Vid behov kan kommittén tillsätta arbets- och beredningsgrupper. 

Prodekan är ordförande i Utbildningskommittén. 
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Utbildningsrådet sammanträder normalt minst två veckor före fakultetsnämndens sammanträden. 

Dagordning med sammanträdeshandlingar distribueras via Cambro ca. en arbetsvecka före 

utbildningskommitténs sammanträde. Till kommittén kan personer från olika delar av universitetet 

bjudas in för presentationer, informationsutbyte och för att ge underlag till arbetsuppgifter som 

särskilt utsedda arbetsgrupper får i uppdrag att utföra. 

4.1.3  Forskningskommittén 

Kommittén bereder frågor om forskning samt utbildning på forskarnivå inför fakultetsnämndens 

möten. Vid behov kan kommittén tillsätta arbets- och beredningsgrupper. Vicedekan är ordförande i 

Forskningskommittén. 

Forskningskommittén sammanträder normalt minst två veckor före fakultetsnämndens samman-

träden. Dagordning med sammanträdeshandlingar distribueras via Cambro ca. en arbetsvecka före 

forskningskommitténs sammanträde. Till kommittén kan personer från olika delar av universitetet 

bjudas in för presentationer, informationsutbyte och för att ge underlag till arbetsuppgifter som 

särskilt utsedda arbetsgrupper får i uppdrag att utföra. 

4.1.4  Anställningskommittén för universitetslektorer, biträdande lektor 

Anställningskommittén är ett beredande organ med ansvar att bereda tillsättning av anställningar som 

universitetslektor respektive biträdande lektor. Beslut i dessa ärenden fattas av dekan. 

4.1.5  Anställningskommittén för professorer och docenter 

Anställningskommittén är ett beredande organ med ansvar  

– att bereda tillsättning av anställningar som professor. Kommittén lämnar förslag på innehavare för 

dekan att ta ställning till. Beslut i dessa ärenden fattas av rektor. 

– att bereda ansökningar om antagning av docent. Beslut i dessa ärenden fattas av dekan. 

4.2  Samverkan  

Inför fakultetsnämndens sammanträden tar samverkansgruppen på fakultetsnivå upp de ärenden som 

ska behandlas av nämnden. Samverkansgruppen sammanträder en gång i månaden. Se ”Lokalt 

kollektivavtal om samverkan för utveckling vid Umeå universitet” (bilaga 11.3) 

 

5  Närvaro-, yttrande-, förslags-, röst- och reservationsrätt i FN 

Närvarorätt 

Ledamöterna 

Gruppsuppleanten för lärare och de studerande 

Vicedekan 

Ansvarig för samverkan/innovation  

Kanslichef  

Utbildningsledare 

Fakultetssamordnare 

Handläggare för lika villkor 

För enskilt ärende särskilt inbjuden person 
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Yttranderätt 

Ledamöterna 

Gruppsuppleanten för lärare och de studerande 

Vicedekan 

Ansvarig för samverkan/innovation  

Kanslichef  

Utbildningsledare 

Fakultetssamordnare 

Handläggare för lika villkor 

För enskilt ärende särskilt inbjuden person 

Förslagsrätt 

Ledamöterna och tjänstgörande suppleant 

En föredragande person i ett ärende, som inte är ledamot eller tjänstgörande suppleant, avslutar oftast 

sin föredragning med att presentera fakultetsnämnden ett förslag till beslut. Denna ”förslagsrätt” är 

dock av annorlunda karaktär än ledamöternas, på så sätt att den föredragande, till skillnad från leda-

möterna, inte kan begära att ordföranden skall ta upp ett förslag av den föredragande som ett yrkande. 

Rösträtt 

Ledamöter 

Tjänstgörande suppleant 

Rätt att anmäla skiljaktig mening 

Ledamöterna och tjänstgörande suppleant (vid närvaro och deltagande i beslutet) 

Föredraganden och andra tjänstemän som är med i den slutliga handläggningen utan att delta i 

avgörandet 

Kanslichef 

Avsikten att inkomma med skiljaktig mening bör anmälas innan mötet avslutats. Skriftlig skiljaktig 

mening ska vara inlämnad till kansliet senast tre arbetsdagar efter sammanträdet. 

 

6  Föredragning 
Ärenden i fakultetsnämnden ska avgöras efter föredragning. Dekan kan besluta att själv föredra ett 

ärende. Föredragning kan även ske av en av nämnden särskilt utsedd ledamot. I övriga fall beslutar 

dekan vem som ska vara föredragande i ett ärende. Dekan beslutar även om övrig tjänstemannamed-

verkan i föredragningen. Vid föredragning av ärenden i nämnden ska dekan kunna utgå från att 

ledamöterna har tagit del av utsänt beslutsunderlag. 

Nämnden ansvarar för den långsiktiga inriktningen av övergripande vision, mål och strategier. Vid 

föredragningar av större frågor ska vägval och prioriteringar lyftas fram. Föredragningarna och dis-

kussionerna ska ha tydligt fokus på stöd och uppföljning av mål och strategier. I komplexa frågor ska 

nämnden ha tid till fördjupade diskussioner. Dekanus ansvarar för bedömningen av när detta är 

lämpligt. 

7  Beslut, protokoll och justering 
Dekan sammanfattar diskussionen och avslutar varje ärende med att tydligt formulera förslag till 

beslut eller, vid informationspunkter, så entydigt som möjligt formulera fakultetsnämndens slutsatser 

och ställningstaganden. Dessa slutsatser/ställningstaganden redovisas i protokollet. 

Fakultetssamordnaren för beslutsprotokoll vid sammanträdet. I protokollet refereras inte den förda 

diskussionen eller de enskilda ledamöternas inlägg. 
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Protokollet justeras av dekan och ytterligare en ledamot utsedd vid varje sammanträde (förslag för-

bereds av sekreteraren). Protokollet ska i normalfallets vara klart och justerat senast två veckor efter 

sammanträdet. 

 

8  Expediering av ärenden 
Nämndens beslut expedieras efter protokollets justering med protokollsutdrag genom kansliets 

försorg. 

 

9  Information om fakultetsnämndens beslut  

9.1  Fakultetens intranät 

Efter fakultetsnämndens sammanträde presenteras viktiga beslut i ett internt nyhetsmeddelande som 

publiceras i fakultetens intranät Aurora. 

Fakultetsnämndens protokoll publiceras i fakultetens intranät så snart det är justerat. E-

postmeddelande om att protokollet lagts ut ska skickas till fakultetsnämndens ledamöter/suppleanter 

samt prefekterna vid fakulteten. 

Policydokument och andra strategiska dokument som fakultetsnämnden har fastställt ska samlas i 

fakultetens intranät. I Cambro ska finnas en särskild mapp för fakultetsnämndens ledamöter och 

suppleanter med information, arbetsmaterial och länkar som bedöms vara särskilt användbara. För 

denna mapp ansvarar fakultetssamordnare. 

9.2  Fakultetens informationsnätverk 

Fakultetsnämndens beslut presenteras vid kommitté- och nätverksmöten som regelbundet hålls med 

fakultetens olika verksamhetsansvariga: Utbildningskommittén, forskningskommittén, prefekter, 

studievägledare m.fl. 

 

10 Uppföljning av fakultetsnämndens beslut 
Vid sammanträde med fakultetsnämnden anmäls protokollet från föregående nämndsammanträde. 

När nämnden förväntar sig uppföljning av fattade beslut, så ska beslut även tas om hur uppföljning 

ska ske och när uppföljningen ska redovisas. Vid slutet av varje termin går dekan tillsammans med 

fakultetssekreteraren igenom fakultetsnämndsprotokollen och kontrollerar att nämndens beslut har 

verkställts och gör en bedömning av det eventuella behovet av ytterligare åtgärder för uppföljning av 

besluten. Resultatet av denna genomgång skall anmälas till fakultetsnämnden vid det första samman-

trädet efterföljande termin. 
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