
Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) - årlig uppföljning 

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2022 - september 2023) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2022-09-29
Utbildning: Utbildning på forskarnivå: farmaceutisk vetenskap och medicinsk vetenskap
Ansvarig: KUF

Ge en kärnfull sammanfattning av de viktigaste resultatet från årets kvalitetsarbete (max 250 ord i ett separat worddokument)

Generella styrkor med programmet/utbildningen:

Generella svagheter/utmaningar med programmet/utbildningen:

Åtgärdsplan

Utvecklingsprojekt som har tillkommit Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Ansvarig

Uppföljning av UUs doktorandenkäter 1 Uppfylla förväntningarna på ett kontinuerligt kvalitetsarbete
Genomgång av enkäter för att identifiera 
förbättringsområden 2023 KUF/arbetsgrupp

Studium inom forskarutbildningen 1 Implementera Studium inom forskarutbildningen Informera och utbilda administratörer och kursgivare 2023 Prodekan forskarutbildning
Webbaserade kliniskt relevanta kurser 2 Tillgängliggöra fler kliniskt inriktade kurser Resurssättning och utveckling av kurser 2023 Studierektor för kurser

Vetenskaplig presentation och pedagogik 2
Säkerställa att alla doktorander får en grundläggande 
pedagogisk insikt

Infoga ett inslag av pedagogik i den obligatoriska kursen 
Vetenskaplig presentation 2023 Studierektor för kurser

Årlig uppföljning av den individuella studieplanen (ISP) 2 Säkerställa årlig uppföljning av ISP Möte med institutionernas forskarutbildningsgrupper 2023 Prodekan forskarutbildning

Regelbundna möten mellan KUF och UASs FoUU-grupper 3
Tätare intergrering mellan forskarutbildningen på UU och 
den kliniska verksamheten på UAS 

Etablera en form för att ha regelbundna möten med 
forskarutbildningsansvariga på UAS 2023 Prodekan forskarutbildning

Karriärvägledning inkluderas i alla forskningsspår 3
Att alla doktorander genom forskningsspåren ska få 
karriärvägledning

KUF ordnar karriärdag ihop med doktorandråden och 
forskningsspåren

2023 KUF/arbetsgrupp

Tidigare utvecklingsprojekt Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomföra)

Ansvarig

Standardiserad kursutvärdering 1 Höjd kvalitet på kursutvärderingar Översätta och göra tillgänglig Kv 4 2022 Studierektor för kurser
Regelbundna informationsmöten med forskarutbildningsadmin/ansvariga, doktorandråden 1 Regelbundna informationsmöten Initiera informationsmöten Kv 4 2022 Prodekan forskarutbildning
Genomförande av forskningsspåren 1 Alla forskningsspår genomför temadagar Fortsatta avstämningsmöten med spårledarna Kv 4 2022 Prodekan forskarutbildning

Planering inför NorDoc sommarskola i Uppsala 2023 1 Att kunna genomföra sommarskola augusti 2023 Fortsättning planering och förberedelser  
Kv 4 2022, VT 

2023
Prodekan 

forskarutbildning/arbetsgrupp

Identifiera önskad verksamhet inom spåren 2 Säkerställa spårens kvalitet
Säkerställa spårspecifika kurser (och synliggöra relevanta 
spårkurser inom NorDoc*) 

VT 2023 KUF/arbetsgrupp för kurser

Diskussion om schemaläggning/redovisning av forskningstid med verksamhetschefer inom vården 2
Enkelt och transparemt sätt att redovisa doktorandernas 
forskningstid i förhållande till klinisk verksamhet

Samverkan mellan KUF och verksamhetschefer 2023 Prodekan forskarutbildning

Genomförda utvecklingsprojekt (senaste året) Prioritering (ordning) Mål (vad) Aktiviteter (hur uppnå)
Tidsplan (när 
genomfört)

Kursplaner för kurserna på forskarnivå Enhetliga kursplaner Ta fram mall som publiceras i kursdatabasen Kv 4 2021
Etablera kommunikationskanal KUF - verksamhetschefer Akademiska sjukhuset Förbättrad kommunikation mellan KUF och sjukhuset Deltagande i möten med företrädare för UAS Kv 4 2021
Genomföra handledarkollegium med tema årlig uppföljning Etablera återkommande handledarkollegier Handledarkollegium Kv 4 2021
Planering och genomförande av ULLA sommarskola i Uppsala 2022 Ökad samverkan inom ULLA-konsortiet Sommarskola på plats i Uppsala 2022 VT 2022
Form och innehåll för handledarinformationsdagen ses över och uppdateras Mer effektiv och relevant handledarinformation Översyn av form och innehåll av handledarinformation del 1 VT 2022
Se över ersättningsformer för doktoranders representation i nämnder, kommittéer etc Uppdaterade ersättningsformer för doktorander Komplettering av centrala riktlinjer för prolongering VT 2022

Implementering av registrering i mobilitetsdatabasen MoveOn för utresande doktorander
Överblick av utresande doktorander samt 
examinationsunderlag 
för utlandsvistelse/secondement

Informera om MoveOn och registrering av utlandsvistelser  
för att få formella poäng 2022

Digitala ISP centralt, förstudie Säkerställa fortsatt funktionalitet för MedFarm Medverka och följa arbetet med digitala ISP 2022
Implementera handledarkollegier på institutionerna Regelbundna handledarkollegier på institutionsnivå Stöd till FUG:ar och ev medverkan från KUF 2022

Bredda kursutbudet Ett brett och relevant kursutbud för forskarutbildningen
Fortsätta att identifiera och säkerställa önskvärt kursutbud 
samt synliggöra kurser inom NorDoc

2022

* NorDoc - Nätverk där 18 nordiska universitet ingår, ger doktoranderna tillgång till många kurser på forskarnivå vid alla universiteten 

Vetenskapsområdets forskarutbildning och dess kvalitetssäkring är av god kvalité och vilar på en organisatoriskt stabil grund.  

Intern kommunikation och tillgängliggörande av befintlig information, implementering av forskningsspåren och arbete för att få forskningsmiljöer med tillräcklig egen volym, samt utveckling av fler formella kurser för doktorander. 
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