Bilaga 3: Tabeller
•

Redogör i tabell 1a för samtliga antagna/registrerade doktorander under höstterminen 2016. Här
anges samtliga doktorander som inte har uppehåll inlagt i sina studier. Syftet med tabellerna är att
ge bedömarna en bild av doktoranderna vid den aktuella forskarutbildningen idag. I första
kolumnen uppger ni vad doktoranden heter. UKÄ vill också veta inom vilket forskningsämne och
eventuell inriktning doktoranden är antagen. De kolumner som rör födelseår, kön och år för
antagning avser att ge bedömarna information om sammansättningen i doktorandgruppen. Aktuell
försörjningsform avser höstterminen 2016. Olika typer av försörjningsformer exemplifieras i
tabellfoten. Ange också omfattningen, om doktoranden har fler än en sorts försörjning.
UKÄ planerar att skicka ut en rutin för ett Ladok-uttag av uppgifterna om doktoranderna för att
underlätta lärosätenas rapportering. Uttaget skulle kunna ersätta tabell 1. UKÄ återkommer med
mer information.
Redogör i tabell 1b för doktorander som disputerat under de senaste fem åren. Syftet med tabellen
är att ge bedömarna en bild av genomströmningen vid den aktuella forskarutbildningen.

•

Redogör i tabell 2 för aktiva huvudhandledare och aktiva handledare som inte är huvudhandledare
(biträdande handledare). Uppgifter om kön, födelseår, forskarutbildad och forskningsämne ger
bedömarna en bild av handledargruppens sammansättning, och uppgifter om anställningens
omfattning ger en anvisning om kontinuitet och stabilitet vid utbildningen.

•

Bifoga publikationslistor för de senaste fem åren för handledare som listas i tabell 2. Markera med
* vid vetenskapligt granskade publikationer (peer review).

•

Bifoga publikationslistor för alla publicerade och accepterade verk för doktorander som listas i
tabell 1a alternativt tabell från Ladok.

•

Redogör i tabell 3 för övriga forskare, inklusive postdoktorer, med koppling till
forskarutbildningen. Ange tydligt hur den kompetens dessa forskare har kommer doktoranderna till
godo. Förklara på vilket sätt dessa forskare utgör en del av forskarutbildningsmiljön.

•

Bifoga publikationslistor för de senaste fem åren för de forskare som listas i tabell 3. Markera med
* vid vetenskapligt granskade publikationer (peer review).
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•

Samtliga tabeller laddas upp i Excelformat i UKÄ Direkt. Publikationslistor laddas upp i Wordeller PDF-format.

