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 Inledning 

Luleå tekniska universitet arbetar systematiskt med att säkra och utveckla kvalitet i alla 

delar av verksamheten, vilket beskrivs i universitetets kvalitetspolicy1 och 

kvalitetsledningssystem2. 

 

Fakultetsnämnderna ansvarar för strategisk planering, uppföljning och utvärdering av 

utbildning på forskarnivå. Den nämndsgemensamma gruppen för utbildning på forskarnivå 

utgör stöd till nämnderna och bistår i beredning av ärenden som gäller strategi, uppföljning 

och utvärdering av utbildning på forskarnivå3. 

 

Den utbildning universitetet bedriver på forskarnivå följs upp i enlighet med Modell för 

utvärdering och utveckling av utbildning på forskarnivå. De aktiviteter som beskrivs i 

modellen är anpassade i tid för att kunna utgöra beslutsunderlag i universitetets planerings- 

och uppföljningsprocess.  

 

 
 

 
Modell för utvärdering och utveckling av utbildning på forskarnivå 

 

 

                                                 
1 Kvalitetspolicy för Luleå tekniska universitet 
2 Luleå tekniska universitets kvalitetsledningssystem 
3 Rektors besluts- och delegationsordning 
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 Dokumentets syfte 

Detta dokument beskriver hur universitetet arbetar med utvärdering av utbildning på 

forskarnivå, hur kvalitetsförbättrande åtgärder identifieras och genomförs, samt utvärderas 

och återkopplas i enlighet med Modell för utvärdering och utveckling av utbildning på 

forskarnivå. 

 Modellens innehåll 

Modell för utvärdering och utveckling av utbildning på forskarnivå är en 3-årig cyklisk 

modell. Enkäter skickas vart tredje år ut till doktorander och handledare, vart tredje år till 

alumner och vart tredje år till prefekter. Modellen består av tre faser; utvärdera kvalitet i 

forskarutbildning, utveckla kvalitet i forskarutbildning och återkoppla kvalitet i 

forskarutbildning. Inom varje fas genomförs arbetet i enlighet med universitetets modell för 

ständigt förbättringsarbete som innebär att planera, genomföra, följa upp och förbättra. 

 

 

 Utvärdera kvalitet 

Enkätundersökningar skickas ut till doktorander, handledare och alumner som ombeds 

återkoppla synpunkter på kvaliteten i forskarutbildningen. Enkätundersökningen som 

skickas ut till prefekter följer upp den av rektor delegerade beslutanderätten avseende 

rekrytering och antagning av doktorander. 

 

Enkäterna skickas ut årligen under vårterminen, via handläggare vid Utbildnings- och 

forskningsplanering. År 1 skickas enkäter ut till doktorander och handledare, år 2 till 

alumner och år 3 till prefekter. 

 Utveckla kvalitet 

Enkätsvaren analyseras och utifrån resultaten identifieras områden för kvalitetsförbättring 

och effektivisering i utbildningsprocessen. Även andra aktuella interna och externa 

rapporter och utvärderingar som berör forskarutbildning kan inkluderas i resultatet om det 

bedöms adekvat. 
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Fakultetsnämnderna beslutar årligen i början av höstterminen om kvalitetsförbättrande 

åtgärder utifrån resultaten. Fakultetsnämndernas beslut delges prefekter som därmed har 

möjlighet att planera in eventuella aktiviteter utifrån beslutet i sina verksamhetsplaner för 

nästkommande år. Om andra funktioner inom universitetet påverkas av beslutet delges även 

de fakultetsnämndernas beslut. 

 Återkoppla kvalitet 

Prefekter återrapporterar i enlighet med fakultetsnämndernas beslut kvalitetsförbättrande 

åtgärder som genomförts vid respektive institution. Fakultetsnämnderna utvärderar 

prefekters återrapportering och fattar vid behov beslut om ytterligare åtgärder utifrån 

prefekternas rapporter. 

 

Om andra funktioner inom universitetet påverkats av fakultetsnämndernas beslut 

återrapporterar även de genomförda kvalitetsförbättrande åtgärder i enlighet med beslutet. 

Fakultetsnämnderna utvärderar återrapporteringen och fattar vid behov beslut om 

ytterligare åtgärder utifrån rapporteringen. 

 

Prefekters och övriga funktioners återrapportering till fakultetsnämnderna sker årligen 

under höstterminen. 

 Extern granskning 

Fakultetsnämnderna kan som ett komplement till den interna utvärderingen och utifrån 

resultatet av denna initiera en extern granskning av universitetets forskarutbildning. 

Granskningsuppdraget och vad som föranleder behovet av extern bedömning definieras av 

fakultetsnämnderna. Syftet är att inhämta en extern bedömning av kvaliteten och där 

granskningen kan resultera i rekommendationer och förslag till utveckling av universitetets 

forskarutbildning. Granskningen genomförs i enlighet med Riktlinje för extern granskning 

av forskning, forskarutbildning och forskningsmiljöer4. 

 Ansvariga 

Den nämndsgemensamma gruppen för utbildning på forskarnivå ansvarar för innehållet i 

enkäterna och att de skickas ut till berörda i enlighet med modellen. Gruppen ansvarar för 

att sammanställa resultaten från enkäterna och föreslå fakultetsnämnderna 

kvalitetsförbättrande åtgärder utifrån resultaten. Gruppen ansvarar även för att följa upp och 

utvärdera att kvalitetsförbättrande åtgärder genomförs i enlighet med fakultetsnämndernas 

beslut. Fakultetsnämnderna ansvarar för att besluta om kvalitetsförbättrande åtgärder 

utifrån enkätresultat och återrapporteringar. 

 

Ansvaret för uppföljning av universitetets verksamhet ligger på rektor. Vid rektors 

dialogmöten med institutionsledningar och fakultetsnämnder kan nämndernas beslutade 

                                                 
4 Riktlinje för extern granskning av forskning, forskarutbildning och forskningsmiljöer 
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rapporter med förslag på kvalitetsförbättrande åtgärder samt institutionernas 

återrapportering av genomförda åtgärder utgöra underlag vid dialogen. 


