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Tidsplan, extern kollegial granskning av
forskarutbildningsämnena ekologi,
miljövetenskap och naturgeografi 2021
Sedan den 1 mars 2019 har Umeå universitet ett kvalitetssystem, Kvalitetssystem för
utbildning (FS 1.1-1324-18), som omfattar utbildning på alla nivåer. I enlighet med
kvalitetssystemet för utbildning ska varje forskarutbildningsämne vid fakulteten
analyseras i en extern kollegial granskning vart sjätte år. Under år 2021 ska
forskarutbildningsämnena ekologi, miljövetenskap samt naturgeografi granskas, enligt
beslut av Fakultetsnämnden vid den Tekniska-naturvetenskapliga fakulteten.
Fakultetsnämnden initierar denna analys som baseras på de senaste fyra
verksamhetsberättelserna (VB), studentkårskrivelsen, den allmänna studieplanen för
forskarutbildningsämnet (ASP), minst tre slumpmässigt utvalda individuella studieplaner
(ISP) samt intervjuer med företrädare för utbildningen och doktorander som går
utbildningen. Analysen ska göras av sakkunniga inom vetenskapsområdet, dock minst
utanför fakulteten samt en doktorand utsedd av studentkåren.
Sakkunniga sammanfattar sina bedömningar samt sina rekommendationer i individuella
eller en gemensam rapport(er) i enlighet med fakultetens anvisning, Anvisningar till
sakkunniga vid granskning av forskarutbildningsämne vid teknisk-naturvetenskaplig
fakultet FS 1.6.2-2155-19. Rutinerna för granskningen beskrivs i Handläggningsordning
för kollegial extern granskning av forskarutbildningsämne vid teknisk-naturvetenskaplig
fakultet (FS 1.1-2154-19). Nedan följer den tidplan som den teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten avser att arbeta efter.

Tidsplan
24/11 2020 Kommittén för utbildning på forskarnivå tar fram tidsplan för arbetet.
10/12 2020 Fakultetsnämnden beslutar om tidsplan för arbetet.
18/12 2020 Sista dag för institutionen för EMG att inkomma med förslag på tillfrågade
sakkunniga till handläggare på kansliet.
19/1 2021 Kommittén för utbildning på forskarnivå tillstyrker sakkunniga.
28/1 2021 Fakultetsnämnden utser sakkunniga.
15/2 2021 Sakkunnig ges i uppdrag att granska utbildningen i enlighet med
anvisningarna.
31/5 2021 Rapport från granskningen klar. Rapporten distribueras till företrädare för
utbildningen och doktorander som går utbildningen.
Juni 2021 Sakkunniga, företrädare för utbildningen och doktorander som går
utbildningen träffas och diskuterar granskningsrapporten.
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13/9 2021 Studierektor för forskarutbildningsämnet, i samråd med doktorander, föreslår
och prioriterar bland eventuella åtgärder utifrån granskarens rapport och lämnar
till handläggare vid kansliet.
Oktober 2021 Förslag till utvecklingsplan presenteras för kommittén för utbildning på
forskarnivå.
December 2021 Fakultetsnämnden beslutar om eventuella åtgärder med anledning av
granskningsrapporten.

Institution/enhet eller motsvarande

901 87 Umeå www.umu.se

