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Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning 
på forskarnivå 2019    

Följande dokument utgör HT-fakulteternas plan för uppföljning och utvärdering av 
befintlig utbildning på forskarnivå under 2019. Dokumentet beskriver de 
uppföljningsaktiviteter av utbildning på forskarnivå som kommer att genomföras 
under 2019 som en del av HT-fakulteternas kvalitetssäkringssystem. I dokumentet 
anges syfte och mål med de olika uppföljningsaktiviteterna samt hur resultaten av 
aktiviteterna ska följas upp. I en bilaga redovisas budgeten.       

 

Bakgrund  

HT-fakulteternas system för uppföljning av utbildning definieras i det av 
fakultetsstyrelsen fastställda dokumentet Humanistiska och teologiska 
fakulteternas system för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig 
examensgrundande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2019-2024 
(Dnr STYR 2018/1257). I detta dokument identifieras tre huvudmekanismer för 
HT-fakulteternas uppföljningsarbete: Kvalitetsdialoger, uppföljning och 
information om styrande lagar och förordningar samt tematiska utvärderingar. Det 
presenteras en årlig, tematisk indelning av sexårsperioden 2019-2024 som följer de 
kriterier för uppföljningsarbete fastställd i Policy för kvalitetssäkring och 
kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet (Dnr STYR 2016/179). Vid 
HT-fakulteterna ska varje år och tema kompletteras med en plan för uppföljning 
och utvärdering av utbildning. 2019 års tema är examination och studieresultat.       

 

2019: Examination och studieresultat  

Under 2019 ska HT-fakulteterna arbeta aktivt med kvalitetsutveckling av 
utbildning på forskarnivå inom temat examination och studieresultat. De 
uppföljningsaktiviteter som genomförs förhåller sig till kriteriet att de faktiska 
studieresultaten motsvarar lärandemål och examensmål i Lunds universitets policy 
och behandlar aspekter av utbildningarna centrala för säkerställandet av att 
samtliga utexaminerade doktorander uppfyller Högskoleförordningens 
examensmål. HT-fakulteternas uppföljning består under 2019 av kvalitetsdialoger 
med medverkan av externa sakkunniga samt uppföljning av institutionernas rutiner 
och praxis kring disputation. HT-fakulteterna ska också ta fram riktlinjer för 
handläggning av och underlag för inrättande och avveckling av nya 
forskarutbildningsämnen.      
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STYR 2019/204 

BESLUT 



 
Kvalitetsdialoger för utbildning på forskarnivå 2019 

Kvalitetsdialogerna är förlagda till oktober månad och genomförs varje år med 
samtliga institutioner. Kvalitetsdialogerna följs sen upp inför och under en heldag i 
januari 2020. Under denna dag behandlas även uppföljningen av 
kvalitetsdialogerna 2018. En återkoppling görs av de åtgärder som vidtagits.  
Instruktioner för institutionernas framtagande av underlag till dialogerna skickas 
till institutionerna i slutet av april 2019.  

Kvalitetsdialogerna centreras kring Högskoleförordningens examensmål för 
utbildning på forskarnivå. Inför dialogerna ska institutionerna visa hur de 
säkerställer att doktoranderna efter utbildningen uppfyller samtliga examensmål 
och på vilka sätt doktoranderna tränas i de kompetenser som examensmålen 
föreskriver. Detta ska göras för varje forskarutbildningsämne och fakulteterna 
tillhandahåller mallar för varje ämne som innehåller bland annat en lista över 
samtliga av Högskoleförordningens examensmål. Syftet med kvalitetsdialogernas 
fokus är att lyfta fram forskarutbildningarnas progression och examination mot 
samtliga av Högskoleförordningens examensmål och hitta sätt att ta tag i 
diskrepansen mellan individualiserade utbildningsvägar och kravet på att 
säkerställa samtliga doktoranders progression och måluppfyllelse. 

 

Extern medverkan  

Kvalitetsdialogerna 2019 genomförs med extern medverkan. För varje 
kvalitetsdialog bjuds en extern sakkunnig in som får tillgång till underlaget inför 
dialogerna, medverkar som kritisk vän i dialogerna och i efterhand författar en 
reflektionsrapport med fokus på att främja god praxis inom 
forskarutbildningsämnena och lyfta fram utvecklingsområden i förhållande till 
måluppfyllelse och progression. Institutionerna får möjlighet att komma med 
förslag till extern sakkunnig. Extern betyder i detta fall ”inte anställd vid LU”, och 
vederbörande måste kunna förhålla sig till samtliga forskarutbildningsämnen vid 
institutionen. Syftet med extern medverkan i kvalitetsdialogerna är att få en 
utomståendes blick på forskarutbildningarnas struktur, praxis och rutiner i 
förhållande till Högskoleförordningens examensmål. Då den externa personen ska 
förhålla sig till institutionens samtliga forskarutbildningsämnen bör det vara en 
person med erfarenhet av att leda forskarutbildning, men behöver inte vara 
sakkunnig inom samtliga ämnen.  

     
Undantag  

Forskarutbildningsämnena religionshistoria, religionshistoria med inriktning 
islamologi, historia, konsthistoria och visuella studier samt litteraturvetenskap har 
under 2017-2019 utvärderats av Universitetskanslersämbetet. Dessa ämnen 
undantas från kvalitetsdialogerna men förväntas i stället visa på vilka sätt 
utvärderingarnas resultat har följts upp och lagts till grund för utveckling av 
forskarutbildningen.      

 

Uppföljning av institutionernas rutiner kring disputation  

HT-fakulteterna kommer under 2019 att följa upp institutionernas rutiner för 
disputation med syftet att revidera såväl HT-fakulteternas anvisningar för 
disputation (2012) som dokument om disputationsrutiner. Vidare kommer 
fakulteterna att inventera institutionernas praxis kring disputationer.   
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Riktlinjer för handläggning av och underlag för inrättande och avveckling av nya 
forskarutbildningsämnen.      

HT-fakulteterna kommer under 2019 att ta fram riktlinjer för handläggning och 
underlag för inrättande och avveckling av nya forskarutbildningsämnen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Bilaga: Budget   
 

Budget för kostnaderna för extern medverkan i kvalitetsdialogerna  

 

9 externa bedömare á 10 000 (exkl LKP) i arvode     135 000  

9 x 2 resor till Lund á 1000       18 000 

5 x övernattning i Lund á 1300         6500 

Timmar till institutionerna (10x9x500)          45 000 

Totalt                             204 500  

Medel från LUs forskarutbildningsnämnd                     60 000 
 
HT-fakulteternas kostnad    144 500 


