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Redovisningar av hantering och uppföljning av
individuella studieplaner på VH-fakulteten 2018
Enligt SLU:s riktlinjer för forskarutbildning ska Fakultetsnämnden (i praktiken
FUN) ”regelbundet följa upp hur uppföljning, revidering av doktorandernas
individuella studieplaner utförs på institutionerna samt vilka åtgärder som vidtagits
i de fall då uppföljningarna visat brister i utbildningen”. FUN-VH godkände
institutionernas redovisningar för 2018 vid sitt möte 2019-05-20 och detta är en
sammanställning till institutionerna och fakultetsnämnden. Materialet ger värdefull
information om hur uppföljningarna görs och kan göras, liksom olika svårigheter
med att genomföra dem.
Rutinerna för uppföljning av individuella studieplaner varierar mellan
institutionerna, men följer i huvudsak SLU-riktlinjerna. Orsaker till variationen kan
vara skillnader i antal handledare och doktorander, tidigare inarbetade rutiner,
tillgänglig arbetstid för studierektorn, tydlighet vad gäller studierektorns
arbetsuppgifter och prefektens delegering, samt institutionens ekonomi. Vissa
brister i utbildningen som sammanhänger med uppföljningarna redovisas av några
institutioner, liksom åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med dessa.
Det händer att doktoranden inte hinner avsluta doktorsarbetet innan projektet och
finansieringen tar slut, vilket kan innebära att hen måste avsluta sin anställning vid
SLU och om möjligt försöka färdigställa avhandlingen ändå. Erfarenheter visar att
detta i praktiken är svårt att göra och att avhandlingsarbetet i sådana fall ofta drar
ut på tiden och kanske aldrig avslutas, med negativa konsekvenser för alla
inblandade. Det måste därför betraktas som ett allvarligt problem, även om det inte
handlar om särskilt många fall. Ibland har institutionen haft möjlighet att skjuta till
kompletterande finansiering för att förlänga anställningen, men utgångspunkten ska
alltid vara att studierna avslutas inom de givna fyra åren.
Skälen till en försening kan variera, men regelbundna uppföljningar av
studieplanen och tidigt insatta åtgärder mot försvårande omständigheter förefaller
vara en effektiv motåtgärd. Vissa institutioner har utvecklat omfattande rutiner för
att stärka uppföljningen av doktorandprojekten och säkerställa att de avslutas i tid.
En del av rutinerna bör också kunna fungera som goda exempel för flera
institutioner vid fakulteten. Det finns goda skäl att utnyttja studieplanen för
uppföljningar inte bara vid halvtid utan även vid 75 % av studierna, vilket kan ske
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utan särskild, administrativt betungande rapportering eller bedömning på
fakultetsnivå av de enskilda fallen. Uppföljningarna och rapporteringen av
halvtiden till FUN måste också utföras så att allvarliga problem verkligen kan
uppdagas och åtgärdas.
FUN planerar att i början av 2020 att be institutionerna om en liknande men mindre
omfattande redovisning för år 2019.
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