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Granskning av individuella studieplaner för doktorander –
beslutsfattande och samråd med doktorand och
handledare
Bakgrund
Universitetskanslersämbetets (UKÄ) genomförde under hösten 2015 ett
granskningsprojekt av individuella studieplaner för doktorander vilket mynnade ut i
rapporten Granskning av individuella studieplaner för doktorander (2015:23) som
fastställdes den 8 december 2015. Av det underlag till rapporten som lärosätena
skickade in till UKÄ skulle det framgå bl.a. vem som hade beslutat om den
individuella studieplanen samt om samråd hade skett med doktorand och handledare.
Skälet till detta var att UKÄ skulle granska om den individuella studieplanen
beslutats och samråd skett i enlighet med de formella krav som ställs upp i 6 kap. 29
§ högskoleförordningen (1993:100).
Av rapporten framgår att UKÄ gjort sin bedömning utifrån om de individuella
studieplanerna som skickats in faktiskt var underskrivna av beslutsfattare eller inte
och om det av studieplanerna framgick att samråd hade skett med handledare och
doktorand. I vissa fall hade de individuella studieplanerna för flera doktorander
beslutats genom ett gemensamt protokoll, vilket UKÄ bedömde vara i sin ordning.
Det förekom att vissa lärosäten, däribland Mälardalens högskola, hade skickat in
allmänna rutinbeskrivningar och liknande där det anges att individuella studieplaner
signeras digitalt. Av dessa studieplaner framgick således inte om samråd hade skett
med doktorand och handledare. Vidare var dessa studieplaner inte underskrivna av
beslutsfattare. UKÄ fann enligt rapporten skäl att utreda frågan om digital signering i
särskild ordning.
Remiss till Mälardalens högskola
UKÄ har, med anledning av vad som framkom om beslutsfattande och samråd med
doktorand och handledare i rapporten Granskning av individuella studieplaner för
doktorander, i en remiss bett Mälardalens högskola yttra sig över följande.
1. Redogör för det rättsliga stödet för att Mälardalens högskola kan fatta
elektroniska beslut genom vilka de individuella studieplanerna för doktorander
fastställs.
2. Redogör för hur högskolan dokumenterar att samråd skett med doktorand och
handledare innan de individuella studieplanerna beslutats.
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Yttrande från Mälardalens högskola
Högskolans beslut om fastställande av individuella studieplaner fattas inte elektroniskt.
Beslut om fastställande av doktoranders individuella studieplaner fattas av
fakultetsnämndens utskott för forskarutbildning. Utskottets beslut protokollförs och
protokollet justeras av ordförande och ytterligare en utskottsledamot som utsetts till
justeringsperson.
I det elektroniska verktyg som Mälardalens högskola använder för hantering av de
individuella studieplanerna dokumenteras samråd mellan doktorand och handledare före
beslut. Detta sker genom loggar där systemet ger en daterad tidskedja där det går att följa
när respektive person i processillustrationen sänder den individuella studieplanen vidare
till efterföljande person i kedjan. Dessutom har blanketten för den individuella
studieplanen (web-version samt pappersversion) ett särskilt avsnitt,
”Planeringssamtal/uppföljningssamtal med doktoranden har hållits”, där möten mellan
doktorand och handledare registreras.
Inför beslut om fastställande i utskottet för forskarutbildning görs en granskning av
central samordnare för forskarutbildningen av att dokumentationen är registrerad i ISPdatabasen enligt stegen doktorand-handledare-samordnare.
Den av utskottet för forskarutbildning fastställda individuella studieplanen undertecknas
av forskarstuderande, huvudhandledare samt akademichef efter att beslut har fattats. Det
undertecknade dokumentet är en ytterligare kvalitetskontroll av att den fastställda
individuella studieplanen överensstämmer med det som samråtts mellan doktorand och
handledare.
Till sitt yttrande har Mälardalens högskola bifogat protokollsutdrag från möte den 26
januari 2016 i utskottet för forskarutbildning.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Enligt 6 kap. 29 § högskoleförordningen ska det för varje doktorand upprättas en
individuell studieplan. Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans
eller hennes handledare. Vidare ska den individuella studieplanen regelbundet följas
upp och efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av
högskolan i den utsträckning som behövs.
Mälardalens högskola har angett att högskolan fastställer de individuella
studieplanerna genom ett protokollbeslut fattat av fakultetsnämndens utskott för
forskarutbildning. Beslutet undertecknas av ordförande och justeringsperson. UKÄ
finner att lärosätet med en sådan ordning uppfyller de krav som kan ställas för att en
individuell studieplan ska anses beslutad enligt högskoleförordningen.
Mälardalens högskola har vidare redogjort för att det i högskolans elektroniska
verktyg för hantering av individuella studieplaner går att genom loggar läsa att
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beslutet att fastställa den individuella studieplanen föregåtts av samråd med
doktorand och handledare. Att detta samråd skett kontrolleras dessutom särskilt av
central samordnare för forskarutbildningen innan beslut fattas. Vidare ska den
individuella studieplanen i pappersformat undertecknas av doktorand och handledare
efter att den fastställts. Denna rutin ska säkerställa att dokumentet överensstämmer med
vad som framkom vid samrådet.
UKÄ konstaterar, mot bakgrund av vad högskolan angett i sitt yttrande, att
Mälardalens högskola har rutiner för att garantera att samråd sker med doktorand och
handledare. Det finns också dokumenterat genom loggar i det elektroniska systemet
hos högskolan att sådant samråd har skett. UKÄ finner därmed inte skäl att vidta
några ytterligare åtgärder.

Med dessa besked avslutas ärendet.

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Christian Sjöstrand efter föredragning
av verksjuristen Jennie Åkesson Holst.

Christian Sjöstrand

Jennie Åkesson Holst

