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Humanistiska och teologiska fakulteternas plan för 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av befintlig utbildning 
på forskarnivå 2020  

Följande dokument utgör HT-fakulteternas plan för uppföljning och utvärdering av 
befintlig utbildning på forskarnivå under 2020. Dokumentet beskriver de 
uppföljningsaktiviteter av utbildning av forskarutbildning som kommer att 
genomföras under 2020 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. Budget redovisas sist i dokumentet.        

 

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. 2020 års tema är internationalisering.         

 

2020: Internationalisering   

Under 2020 ska HT-fakulteterna arbeta aktivt med kvalitetsutveckling av 
utbildning på forskarnivå inom temat internationalisering. De 
uppföljningsaktiviteter som genomförs förhåller sig till kriteriet att 
internationalisering och internationella perspektiv främjas i utbildningen i Lunds 
universitets policy. HT-fakulteternas uppföljning består under 2020 av 
kvalitetsdialoger som behandlar utvalda aspekter av internationalisering, nämligen 
doktorandernas mobilitet och internationella publikationer samt 
förskarutbildningsmiljöernas andel utländska doktorander, handledare, 
gästföreläsare och andra internationella samarbeten. Syftet med dessa 
undersökningar är att erhålla en överblick gällande på vilka sätt 
forskarutbildningsmiljöerna är internationella och hur institutionerna arbetar för att 
främja internationalisering. 

2020-08-24 

 

1 

STYR 2020/737 

 BESLUT 



2 
 

Kvalitetsdialoger för utbildning på forskarnivå 2020 

Kvalitetsdialogerna är förlagda till oktober månad och genomförs varje år med 
samtliga institutioner och med HT-biblioteket. På SOL genomförs tre 
kvalitetsdialoger på grund av det stora antalet forskarutbildningsämnen. Förarbetet 
inför 2020 års kvalitetsdialoger består av ett antal inventeringar i syfte att skapa en 
överblick och en gemensam bas för samtal om de olika forskarutbildningsämnenas 
internationella perspektiv. Följande inventeringar kommer att göras:  

• Doktorandernas utlandsresor under forskarutbildningen (tas fram HT-
kansliet)  

• Doktorandernas internationella publikationer (tas fram av HT-biblioteket)  

• Andelen antagna doktorander med grundutbildning från utländska 
universitet (tas fram av institutionerna)  

• Handledare verksamma vid utländska universitet, utländska gästföreläsare 
och andra typer av internationella samarbeten inom forskarutbildningen 
(tas fram av institutionerna)      

Kvalitetsdialogernas resultat följs upp under HT-fakulteternas uppföljningsdag för 
forskarutbildning i januari.    

  

 

Budget   
 

Budget för kostnaderna för inventering av doktorandernas mobilitet under 
forskarutbildningen.   

 
 Lön (lektor) inklusive KLP ½ månad           35 000   
 

 


