Universitetskanslersämbetets
utbildningsutvärderingar
Självvärdering
Lärosäte: [Ange namn på lärosätet]
Forskarutbildningsämne: [Ange namn på forskarutbildningsämnet]

miljö, resurser och område
utformning, genomförande och resultat
uppföljning, åtgärder och återkoppling

samt de tre perspektiven:
arbetslivets perspektiv
studenters perspektiv
jämställdhetsperspektiv.
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Skriv en självvärdering per utbildning som leder fram till examen inom det forskautbildningsämne som ska
utvärderas. Självvärderingen baseras på kvalitetsaspekter och bedömningsgrunder inom aspektområdena:

EX

Beskriv kortfattat samt analysera och värdera med exempel hur den utvärderade utbildningen uppfyller
bedömningsgrunderna för varje aspekt inom aspektområdena och för perspektiven. Självvärderingen ska
utgå från aktuella förhållanden för utbildningen. Beskriv såväl styrkor som identifierade
utvecklingsområden samt hur arbetet med uppföljning, vidtagna och planerade åtgärder och återkoppling
sker både för att utveckla utbildningen och för att säkerställa att utbildningen har hög kvalitet.
En mer preciserad vägledning till lärosäten vad gäller aspekter och bedömningsgrunder finns i Vägledning
för utvärdering av utbildning på forskarnivå, bilaga 1.
Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga 75 000 tecken inklusive mellanslag (cirka 25 A4-sidor i 12
punkters storlek), exklusive lärosätets ifyllda tabeller.

Aspektområde: område, miljö och resurser
Aspekt: Forskarutbildningsämne
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Bedömningsgrund:
Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den vetenskapliga/ konstnärliga grunden
och beprövad erfarenhet är välmotiverad och adekvat. Forskarutbildningsämnets relation till området för
forskarutbildning är adekvat (för de lärosäten som har examensrätt för område för forskarutbildning).

Aspektområde: område, miljö och resurser
Aspekt: Personal

Bedömningsgrunder:
A. Antalet handledare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till
utbildningens innehåll och genomförande.
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B. Handledarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematisk upp i syfte att
främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Aspektområde: Område, miljö och resurser
Aspekt: Forskarutbildningsmiljö

Bedömningsgrunder:
A. Utbildningen och forskningen/den konstnärliga forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och
omfattning att utbildning på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig/konstnärlig nivå och med
goda utbildningsmässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.
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B. Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av
uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta
intressenter.

Aspektområde: Utformning, genomförande, resultat
Aspekt: Måluppfyllelse – kunskap och förståelse

Bedömningsgrunder:
A. Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och examination att doktoranderna, när
examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom forskarutbildningsämnet och för
vetenskaplig metodik/konstnärliga forskningsmetoder inom forskarutbildningsämnet.
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B. Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa
måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker
till relevanta intressenter.

Aspektområde: Utformning, genomförande, resultat
Aspekt: Måluppfyllelse – färdighet och förmåga

Bedömningsgrunder:
A. Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och examination att doktoranderna, när
examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra
kvalificerade (konstnärliga) uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i nationella som internationella
sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och diskutera forskning och
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. Doktoranderna ska också visa
förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella
sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.
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B. Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning omsätts
vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Aspektområde: Utformning, genomförande, resultat
Aspekt: Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt

Bedömningsgrunder:
A. Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och examination att doktoranderna, när
examen utfärdas ska visa intellektuell självständighet, (konstnärlig integritet), och vetenskaplig
redlighet/forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden
ska också ha nått fördjupad insikt om vetenskapens/konstens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används
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B. Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och
genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning omsätts
vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Arbetslivets perspektiv

Bedömningsgrunder:
A. Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv, såväl inom som
utom akademien.
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B. Utbildningens utformning och genomförande följs systematisk upp för att säkerställa att den är
användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Doktoranders perspektiv

Bedömningsgrunder:
A. Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och
lärprocesser.
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B. Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i
kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Jämställdhetsperspektiv

Bedömningsgrunder:
A. Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.
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B. Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar
jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och
återkoppling sker till relevanta intressenter.

