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Instruktion för Utbildningsvetenskaps 

Forskarutbildnings- och docentnämnd 

Styrelsen för utbildningsvetenskaps övergripande ansvar 

Styrelsen för utbildningsvetenskap har det övergripande ansvaret för områdets 

forskarutbildning och docentantagning. Det innebär att fortlöpande följa 

utvecklingen av områdets forskarutbildning och docentantagning och vid behov 

initiera och besluta om förändringar. Styrelsen ska kontinuerligt diskutera 

innehållet i och förutsättningarna för finansiering av områdets forskarutbildning 

samt fastställa allmän studieplan för respektive forskarutbildning i ämne. Styrelsen 

ska också fastställa Riktlinjer för antagning av docent. 

 
För att säkerställa att forskarutbildningen vid Utbildningsvetenskap håller hög 

kvalitet och bedrivs i linje med områdets långsiktiga plan för forskarutbildningen 

samt för att hantera antagning av områdets docenter har styrelsen beslutat att 

inrätta en forskarutbildnings- och docentnämnd. Styrelsen fastställer 

Forskarutbildnings- och docentnämndens handlingsplan för den kommande 

treårsperioden och gör löpande uppföljning av nämndens arbete. 

 

Nämndens uppgifter 

Forskarutbildnings- och docentnämnden ska löpande följa upp områdets 

forskarutbildning, dess handläggning och organisation vid institutioner och inom 

Kansliet för Utbildningsvetenskap, samt vid behov till styrelsen initiera förslag till 

förändringar i linje med områdets verksamhetsplan för forskarutbildning. 

Nämnden ska också vara behjälplig i arbetet med kvalitetssäkring av 

forskarutbildning.  

 

På delegation av styrelsen beslutar Forskarutbildnings- och docentnämnden om 

utseende av fakultetsopponent, ledamöter i betygsnämnd samt ordförande vid 

doktorsdisputationer. Nämnden bereder beslut om allmänna studieplaner och 

andra ärenden avseende områdets forskarutbildning. Det åligger nämnden att 

årligen följa upp de individuella studieplanerna utifrån eventuellt uppkomna större 

avvikelser.  

 

I nämndens uppgifter ingår att bereda och på styrelsens vägnar besluta i ärenden 

som rör antagning som docent, samt vid behov till styrelsen föreslå revidering av 

riktlinjerna för antagning som docent. 
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Nämndens sammansättning 

Forskarutbildnings‐ och docentnämnden består av nio ledamöter: ordförande (pro-

dekan), sex lärare och två doktorander (som utses av studentkåren). För gruppen 

lärare utses två ersättare. Vice ordförande utses av nämndens ledamöter. 

Lärarrepresentanter föreslås av Utbildningsvetenskaps nomineringsgrupp för 

nämnder, och utses därefter av styrelsen för Utbildningsvetenskap. 

Mandatperioden följer ordinarie treåriga mandatperiod för Utbildningsvetenskaps 

styrelse och nämnder.  

 

I övrigt hänvisas till kapitel 5 Allmän arbetsordning för styrelser och nämnder inom 

Linköpings universitet i Beslut om Arbetsordning för Linköpings universitet fr.o.m. 

den 9 december 2020, dnr LiU-2020-02716. 

 




