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 Inledning 

Handledarutbildningen riktar sig till disputerade som handleder eller förväntas börja 

handleda doktorander. 

 

Prefekter ansvarar för att tillse att minst en av doktorandens handledare har genomgått 

handledarutbildning vid Luleå tekniska universitet (LTU), eller motsvarande utbildning vid 

annat lärosäte.  

 Syfte 

Syftet med utbildningen är att deltagarna utvecklar de grundläggande kunskaper och 

förmågor som behövs i rollen som handledare. Kursen behandlar allmänna aspekter av 

handledning av doktorander samt specifika aspekter relaterade till hur handledning av 

doktorander bedrivs vid LTU. 

 

 Innehåll  

Handledarutbildningen behandlar följande områden: 

 universitetets vision och strategier 

 styrning och ledning av utbildning på forskarnivå inklusive regler och riktlinjer 

 lärandemål i utbildning på forskarnivå 

 handledarroll och relationer 

 forskningsfinansiering 

 handledarmodeller 

 genus och jämställdhet 

 mångfald 

 forskningsetik 

 

Utbildningen genomförs på engelska om någon av deltagarna inte är svensktalande.  

 Omfattning 

Utbildningen anordnas minst en gång per år. 

 

Utbildningen genomförs som en sammanhållen utbildning och omfattar cirka sex dagar 

med gemensamma träffar samt därtill eget arbete.  

 

 Målgrupp och kunskapskrav 

Målgrupp för utbildningen är disputerade som förväntas åta sig uppdrag som handledare.  

Godkänd högskolepedagogisk kurs 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande, krävs för att 

anmäla sig till kursen.  
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 Ansvarig  

Ordförande i filosofiska fakultetsnämnden och ordförande i tekniska fakultetsnämnden är 

ansvariga för handledarutbildningen. 

 

Den nämndsgemensamma gruppen för utbildning på forskarnivå utgör styrgrupp. 

 

Högskolepedagogiskt centrum, HPC, ansvarar för planering och genomförande av 

utbildningen samt att deltagarna ges möjlighet att lämna kursvärdering efter avslutad 

utbildning. Kursvärdering ska delges den nämndsgemensamma gruppen för utbildning på 

forskarnivå. 

 

Ordförande i den nämndsgemensamma gruppen för utbildning på forskarnivå utfärdar 

kursintyg.  


