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Instruktion för Utbildningsvetenskaps 
Forskarutbildnings- och docentnämnd 

Detta beslut ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare 
beslut dnr LiU-2014-01837, 2015-10-20. 

Styrelsens övergripande ansvar 

Det övergripande ansvaret för områdets forskarutbildning åligger Styrelsen för 
utbildningsvetenskap. Det innebär att fortlöpande följa utvecklingen av områdets 
forskarutbildning och vid behov initiera och besluta om förändringar. Styrelsen 
skall kontinuerligt diskutera innehållet i och förutsättningarna för finansiering av 
områdets forskarutbildning samt fastställa allmän studieplan för respektive 
forskarutbildning i ämne.  

För att säkerställa att forskarutbildningen vid Utbildningsvetenskap håller hög 
kvalitet och bedrivs i linje med områdets långsiktiga plan för forskarutbildningen 
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. 

Forskutbildnings- och docentnämndens uppgifter 

Forskarutbildnings- och docentnämnden skall 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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Forskarutbildnings- och docentnämndens 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.  
 
I övrigt hänvisas till kapital 4. Allmän arbetsordning för styrelser och nämnder 
inom Linköpings universitet i Arbetsordning för Linköpings universitet fr.o.m. 2018 
(dnr LiU-2017-03145). 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2018-05-08. I beslutet har 
deltagit undertecknad dekan (ordförande), ledamöterna Katarina Eriksson Barajas, 
Suzanne Parmenius Swärd, Lina Söderman Lago, Åsa Larsson, Ingrid Bergqvist, 
Åsa Ridne, Sofie Lindén, Klara Bladh och Anja Rydén Gramner samt tjänstgörande 
ersättare Cecilia Axell, Jonas Bergman Ärlebäck och Patrik Nilsson. Därutöver har 
närvarit ersättare Ann-Sofie Persson och personalföreträdare Andrzej Szklarski 
samt koordinator Caroline Kelly, den sistnämnda föredragande. 
 
 
 
Jörgen Nissen      Caroline Kelly 
Dekan       Koordinator 
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