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Granskning av individuella studieplaner för doktorander –
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 skulle det framgå bl.a. om samråd hade skett med doktorand och
handledare. Skälet till detta var att UKÄ skulle granska om sådant samråd skett i
enlighet med det formella krav på samråd som ställs upp i 6 kap. 29 §
högskoleförordningen (1993:100).
Av rapporten framgår att UKÄ gjort sin bedömning utifrån om det av de individuella
studieplanerna som skickats in faktiskt framgår om samråd har skett med handledare
och doktorand. Det förekom enligt rapporten att vissa lärosäten, däribland
Mittuniversitetet, skickat in allmänna rutinbeskrivningar och liknande där det anges
att individuella studieplaner signeras digitalt. Av de studieplaner som dessa lärosäten
skickat in som underlag för rapporten framgick således inte om samråd hade skett
med doktorand och handledare. UKÄ fann enligt rapporten skäl att utreda frågan om
digital signering i särskild ordning.
Remiss till Mittuniversitetet
UKÄ har, med anledning av vad som framkom om samråd med doktorand och
handledare i rapporten Granskning av individuella studieplaner för doktorander, i en
remiss bett Mittuniversitetet yttra sig över följande.
-

Redogör för hur högskolan dokumenterar att samråd skett med doktorand och
handledare innan de individuella studieplanerna beslutats.

Yttrande från Mittuniversitetet
Mittuniversitetet har anfört följande i yttrande. Mittuniversitetet tolkar lydelsen ”Planen
ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare." i 6 kap.
29 § högskoleförordningen som att doktorand och handledare ska vara införstådda med
innehållet i den individuella studieplanen och att dessa har givits möjlighet att yttra sig
innan den beslutas. Mittuniversitetets process för de individuella studieplanerna baseras
på att doktorand och handledare själva tar fram ett förslag till individuell studieplan innan
beslutet. Doktorand och handledare tar fram förslaget utifrån riktlinjer från fakulteten
som sedan kvalitetsgranskar studieplanen innan beslut fattas. Om fakulteten har
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synpunkter på studieplanen så återkopplar man till doktorand och handledare som får i
uppdrag att uppdatera studieplanen.
Mittuniversitetet håller för närvarande på att uppgradera det elektroniska verktyget för
hantering av de individuella studieplanerna. I samband med uppgraderingen planeras
varje studieplan förtydligas så att det framgår att samråd har skett. Vid varje uppdatering
av en individuell studieplan skickas i dagsläget mejl automatiskt till olika roller i
organisationen. Dessa händelser är planerade att synliggöras i respektive studieplan i den
uppgraderade versionen.
Till sitt yttrande har Mittuniversitetet bifogat Regler för individuella studieplaner vid
fakulteten för humanvetenskap (daterad den 16 december 2015, dnr MIUN 2014/723) och
Regler för individuell studieplan (daterad den 23 oktober 2013, UFB 2003/154).

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.
Av dokumentet Regler för individuella studieplaner vid fakulteten för humanvetenskap
framgår att en forskningsdatabas används för att administrera individuella studieplaner. I
samband med antagning upprättar fakultetskansliet en individuell studieplan i databasen.
Forskarstuderande och handledare uppmanas att snarast lägga in uppgifter om planerade
aktiviteter samt arbetsvillkor och handledning. Den individuella studieplanen revideras
under studietiden av doktorand och handledare i den utsträckning som behövs. Minst en
gång om året ska uppgifterna i studieplanen godkännas av doktorand och handledare.
Vidare framgår av dokumentet Regler för individuell studieplan att när doktoranden efter
antagning registrerats i Ladok skapar fakultetskansliet för naturvetenskap, teknik och
medier en studieplan i forskningsdatabasen. Uppgifter från den studieplan som skapats i
samband med ansökan fylls i av doktorand och handledare. Uppgifter om anställning och
antagning hämtas automatiskt till forskningsdatabasen. Den individuella studieplanen ska
godkännas av doktorand, huvudhandledare och berörd avdelningschef. Anser handledare
eller doktorand vid den årliga uppföljningen att det finns förhållanden som bör tas hänsyn
till vid godkännandet ska detta tydligt framgå av den individuella studieplanen.
Doktorand, handledare och forskarutbildningsråd har rätt att när som helst under året,
utöver den årliga uppföljningen, föreslå översyn av den individuella studieplanen.
Av de styrdokument Mittuniversitetet nu inkommit med framgår att den individuella
studieplanen administreras i en databas samt att den individuella studieplanen ska
godkännas av handledare och doktorand. Med beaktande av vad Mittuniversitetet anfört
om uppgraderingen av det elektroniska verktyget för hantering av de individuella
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studieplanerna, utgår UKÄ från att universitetet i fortsättningen ser till att samrådet
dokumenteras och avslutar ärendet.

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

Christian Sjöstrand

Jennie Åkesson Holst

