
Kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) - årlig uppföljning (ur Anvisningar punkt 2.2.8)

Planering för årlig uppföljning för det kommande året (oktober 2020 - september 2021) samt rapportering av genomförda utvecklingsprojekt:

Datum: 2020-11-06
Utbildning: Utbildning på forskarnivå: farmaceutisk vetenskap och medicinsk vetenskap
Ansvarig: KUF

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)

Bredda kursutbudet 4 Ett brett och relevant kursutbud för forskarutbildningen Identifiera och säkerställa önskvärt kursutbud 2021
Kursplaner för kurserna på forskarnivå 3 Enhetliga kursplaner Ta fram mall som publiceras i kursdatabasen VT 2021
Genomförande av forskningsspåren 5 Alla forskningsspår genomför temadagar Avstämningsmöten med spårledarna 2021
Etablera kommunikationskanal KUF - verksamhetschefer Akademiska sjukhuset 5 Förbättrad kommunikation mellan KUF och sjukhuset Deltagande i möten med företrädare för UAS 2021
Översyn av verksamhetschefsintyget 5 Uppnå samsyn kring intyget Diskussion med FoUU-råd 2021
Förbättra informationsspridning från KUF 6 Aktuell information till inst, doktorandråd (områdesledning) Möten, nythetsbrev etc 2021
Genomföra handledarkollegium med tema årlig uppföljning 6 Etablera återkommande handledarkollegier Handledarkollegium 2021

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

Revidering riktlinjer för forskarutbildning 1 Uppdaterade riktlinjer Fastställande Kv 4 2020
Rutin för hantering av ISP i doktoranddatabasen 1 Hantera revidering av ISP elektroniskt Driftsättning Kv 4 2020
Ny rutin för fastställande av ISP (enligt UKÄ) 1 Förankring av ny rutin hos institutionerna Information till institutionerna Kv 4 2020
Identifiera önskad verksamhet inom spåren 3 Säkerställa spårens kvalitet Stimulera till spårspecifika kurser VT 2021
Standardiserad kursutvärdering 2 Höjd kvalitet på kursutvärderingar Översätta och göra tillgänglig Kv 1 2021
Kursrapporter publiceras i kursdatabasen 1 Göra kursrapporten tillgänglig för studenterna Driftsättning och information Kv 4 2020

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

Publicering av information om forskarutbildning på MP Tillgängligöra relevant information om utb på forskarnivå 2020
Revidering av information på medfarms webb Tillgängligöra relevant information om utb på forskarnivå 2020
Riktlinjer för ekonomiskt stöd till kurser Tillgängligöra relevant information för institutionerna 2020
Översyn av de obligatoriska kursernas omfattning och innehåll Säkerställa kursernas omfattning och innehåll 2020

För slutförda utbildningsutvärderingar under perioden: 'Sammanfattande analys av resultatet från utbildningsutvärderingen 2019 (max 250 ord)

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.

Från de externa bedömargruppernas utlåtanden framgår att även om det finns flera viktiga förbättringsområden (se nedan), så anses det generellt att 
vetenskapsområdets forskarutbildning och dess kvalitetssäkring är av god kvalité och vilar på en organisatoriskt stabil grund.

Det är framförallt fem övergripande områden som man i de externa bedömargruppernas utlåtanden identifierar som de med de största möjligheterna till 
kvalitetsförbättrande åtgärder. Det gäller:
1) överföring och tillgänglighet till information om forskarutbildningens organisation och regelverk,
2) implementering av organisation och aktiviteter inom forskningsspåren,
3) behovet av kompetensförhöjande åtgärder avseende handledarnas pedagogiska färdigheter
4) tillgången avseende kurser på forskarutbildningsnivå, och deras innehåll
5) de kliniskt verksamma doktoranderna och deras speciella och i vissa aspekter utsatta situation.

Punk t 1, 2 och 4 har delvis adresserats i utvecklingsprojekt under 2020. Den femte punkten kring de kliniska doktorandernas speciella situation är föremål för arbete 
dels i samband den utökade kontakten mellan UU och UAS, dels genom direkt kontakt mellan KUF och företrädare för den kliniska verksamheten. Möjligheterna härtill 
har utökats ytterligare dels genom samverkan med prodekan för medicinska fakulteten, dels genom ställföreträdande prodekan för forskarutbildningen - som båda har 
en stark klinisk förankring.
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