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lnrättande och aweckling av utb¡ldning på
forskarnivå inom ett ämne
och þaølhetsuøecþling au atbildning uid
Lunds uniuersitet (STYR 2016/17) ingår inrättande och aweckling av utbildning i det
systematiska kvalitetssäkrings- och kvalitetsuwecklingsarbetet som fakultetsstyrelsen

Enligt Föreshrifier och Poliryf;r þaalitetssäþring

har ett sárskilt ansvar for. Dessa rutiner syftar

till att säkerstâlla att alla ämnen

som

inrärtas på forskarnivå vid den naturvetenskapliga fakulteten håller hög kvalitet, och

att de ämnen som inte längre håller hög kvalitet och vars brister inte kan åtgärdas
awecklas.
Fakultetsstyrelsen beslutar h¿rmed att föl¡ande handläggningsordning ska gálla Êor
inrättande och aweckling av utbildning på forskarnivå inom den naturvetenskapliga
fakultetens verksamhetsområde.

Allmänt

1

Beslutande organ
Enligt Arbetsordning fir Lunds aniuersitet (STYR 2018/l 859, STYR 2019/907,
STYR 2019/1903), samr ovan nämnda foreskrifter och policy, är det fakultetsstyrelsen
som beslutar om inrättande och aweckling av ämnen inom utbildning på forskarnivå.

lnrättande av ämne

2
Villkor

Lunds universitet har generell examensrätt på forskarutbildningsnivå enligt I kap.
1 1 $ högskolelagen. Enligt Lunds universitetets Föreshrirterfir utbildning på
þrsharniuå (STYR 20181562) ska vid beslut att inrätta ett ämne for utbildning på
forskarnivå foljande villkor vara uppfyllda:

o

Det ska finnas en god forskningsmiljö med aktiv forskning av tillräcklig
omfattning inom relevant vetenskaplig eller konstnárlig inriktning i
forhållande till utbildningen.

o

Det ska finnas tillräckliga handledningsresurser och övriga resurser som krävs
for utbildningens genomförande. Handledare ska ha relevant
ämneskompetens och pedagogisk kompetens för att handleda doktorander.
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Ämnets benämning, på svenska och på engelska, ska ge rydlig information om
dess hemvist i forhållande både till nationell standard (SCB:s forskningsämnen) och till internationell praxis.

a

Ärendets inledning
Om det vid en insritution framkommer att det finns behov av, och forutsättningar for,
att inrätta en utbildning på forskarnivå inom ett nytt ämne ska prefekten ta upp detta
inom verksamhetsdialogen som en övrig frâtga av intresse for institutionen. Anser
prefekten art det efter dialogen fortfarande finns skál till att inrätta ett nytt ämne ska
prefekten inkomma med en sådan framstállan till fakultetsstyrelsen.
Framställan till fakultetsstyrelsen
Framstállan ska vara slriftlig och stdllas till fakultetsstyrelsen, men skickas till
naturvetenskapliga fakultetens kansli. Innehållet i framställan ska omfatta en
beskrivning och analys av det nya ämnet i enlighet med foljande rubriker:
Namn på forskarutbildningsämnet (inklusive forslag till klassificering enligt
SCB:s standard ftir svensk indelning av forskningsämnen)

")

b) Motivering till ämnets benämning
c) Översiktlig och kortfattad beskrivning av ämnesinnehåll med avgränsningar.
d) Allmän motivering till inrämande av forska¡utbildningsämnet.
e) Vetenskaplig kompetens och kritisk massa av kompetens ftir ämnet
(professorer, docenter och kollegiet av forskare

Ð
g)

i övrig).

Handledarresurser.

Forskarutbildningsmiljö (vad finns avseende seminarieverksamhet, nationella
och internationella näwerk etc.).

h)
Ð
j)
k)

Ekonomiska resurser, intern respektive extern finansiering.
Stödstrukturer och faciliteter for forskarutbildningsämnet.
Förslag på FU-studierektor och institutionsrepresentanter inom ämnet.
Förslag

till allmän studieplan

på forskarnivå i enlighet med beslutade rikdinjer

avseende studieplanens innehåll och upplágg.

Framstállan ska vara undertecknad av prefekten.

Beredning och beslut
Innan fakultetsstyrelsen fattar beslut i ärendet ska det beredas i nämnden för
utbildning på forskarnivå (NUF).
NUF:s ordförande, vice-dekanen med ansvar for utbildning på forskarnivå, ska
Êorel2igga komplemering inom en faststálld tid, om framstállan ár ofullständig.
Naturvetenskapliga doktorandrådet (NDR) vid Lunds doktorandkår ska ges möjlighet
att yttra sig över inkommen framstállan.
En komplett framstâllan ska beredas vid násta ordinarie NUF-möte.

Om det vid beredningen av ärendet framkommer att beslut i ärendet inte kan fattas
utan att det inhämtas en extern sakkunnigbedömning ska NUF utse en
bedömargrupp.
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När beslut om inrättande fanats skickar handläggare vid fakultetskansliet nödvändiga
uppgifter till Ladok-enheten for etablering av ämnet i Ladok.

Aweckling av ämne

3

Villkor
Om etr ämnes forutsämningar for att anta doktorander eller bedriva forskarutbildning
förändras kan aweckling bli aktuellt. Aweckling av ett ämne på forskarnivå frr bara
ske om det kan göras på ett rättssäkert sätt och antagna doktorander kan ges möjlighet

att slutfora utbildningen.

Ärendets inledning
Om uwärderingar inom kvalitetsarbetet påvisar allvarliga brister inom ett visst ämne
och den uwecklingsplan som avsett att komma till rätta med problemen inte har
avhj2ilpt bristerna i den umträckning som behövs ftir att utbildningen ska uppnå hög
kvalitet ska vice-dekanen for utbildning på forskarnivå, efter samråd i NUF, inkomma
med en framstâllan om aweckling av ämnet till fakultetsstyrelsen.

Om awecklingen dr motiverad av andra skál ska prefekten lämna en framstállan om
aweckling av ämnet till fakultetsstyrelsen.

Framställan till fakultetsstyrelsen
Framstállan ska vara skriftlig och ställas till fakultetsstyrelsen, men skickas till
naturvetenskapliga fakultetens kansli. Innehållet i framstállan ska omfatta en
beskrivning och analys av förutsättningarna för aweckling av ämnet i enlighet med
foljande rubriker:

") Namnpåforskarutbildningsämnet.
b) Motivering till awecklingen.
c) Utredning av redan antagna doktoranders möjlighet att slutfüra sin
utbildning.

d) Konsekvensanalys.
e) Tidsplan for aweckling av ämnet.
Framstállan om aweckling av kvalitetsskäl ska vara undertecknad av vice-dekanen.
Framstállan om aweckling av andra skål ska vara undertecknad av prefekten.

Beredning och beslut

Om en framstállan från prefekten ár ofullständig ska vice-dekanen farelägga
komplettering inom en faststálld tid.

NDR

ska ges möjlighet atr yttrâ sig över framsdllan.

En komplett framstillan ska beredas vid nästa ordinarie NUF-möte.

Om det vid beredningen av ärendet framkommer att beslut i árendet inte kan fattas
utan âtt det inhämtas en extern sakkunnigbedömning ska NUF utse en
bedömargrupp.
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Beslut om att aweckla ett befintligt forskarutbildningsämne fattas av
fakultetsstyrelsen, efter beredning i NUF.

Nâr beslut om aweckling fattats skickar handläggare vid fakultetskansliet nödvändiga
uppgifter till Ladok-enheten für nedläggning av ämnet i l,adok.

Detta beslut har fattats av fakultetsstyrelsen efter ftiredragning av
utbildningssamordnare Aleksandra Popovic och hörande av fakultetens presidium
samt fakultetens nämnd for utbildning på forskarnivå (NUF).
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Alelsandra Popovic
Utbildningssamordnare
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