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Fördelning av ansvar för forskarutbildningen 
 
 
Flera lärare medverkar på olika sätt i forskarutbildningen. Det är viktigt att tydliggöra 
ansvar och uppgifter för dessa lärare. Detta ger stadga åt utbildningen och den 
forskarstuderande vet vem han/hon ska vända sig till i olika frågor.  
 
 
Prefekten har det övergripande ansvaret för all verksamhet vid institutionen. Han/hon 
fördelar arbetsuppgifterna mellan de anställda och är arbetsledare. 
 
Prefekten har ansvaret för att handledare utses och att aktuella individuella studieplaner 
finns för samtliga forskarstuderande. Han/hon ger förslag till disputationsdatum, 
opponent, betygsnämnd samt ordförande vid disputation (i samråd med 
huvudhandledaren). 
 
Prefekten har det yttersta ansvaret för forskarutbildningen och kan därmed också i 
rimlig utsträckning modifiera uppdragen för ämnesansvariga, huvudhandledare och 
studierektor. 
 
Institutionsstyrelsen antar studerande till forskarutbildningen. 
 
Varje forskarutbildningsämne ska ha en ämnesansvarig. Ämnesansvarig utses av 
fakultetsnämnden för 3 år i taget på förslag av institutionsstyrelsen. Uppdraget kan 
omfatta mer än en period. Den ämnesansvarige, som ska vara professor, har under 
prefekten ansvaret för den vetenskapliga kvaliteten inom ämnets forskarutbildning. 
  
Bland den ämnesansvariges löpande uppgifter ingår bl. a. att 
-    ansvara för poängbedömningen av kurser (huvudhandledaren föreslår) 
-  godkänna att doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser presenteras 
-  godkänna när utbildningen i sin helhet är klar (i samråd med huvudhandledaren) 
  
Examinatorer utses av institutionsstyrelsen. Examinators uppgift är att sätta betyg på 
prov. Examinator ska finnas för kurser inom såväl grundutbildning som 
forskarutbildning. 
 
Huvudhandledare utses av prefekten i samband med antagningen. 
 
Huvudhandledaren har det närmaste ansvaret för den löpande handledningen och för 
avhandlingens kvalitet. Han/hon är också närmast ansvarig för att det finns en aktuell 
individuell studieplan, som följs upp årligen. 
 
Huvudhandledaren ska också samverka med den ämnesansvarige i huvudsak på de 
punkter, som har angivits ovan. 
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Studierektor för forskarutbildningen utses av prefekten. Hans/hennes främsta uppgifter 
är att svara för kurser inom forskarutbildningen samt för information och rådgivning 
som rör dessa. Varje forskarstuderande vid fakulteten ska ha tillgång till en studierektor. 
 
Bland studierektorns löpande uppgifter ingår bl.a. att 
-  medverka i tillsynen av att aktuella individuella studieplaner finns och årligen följs 
upp 
-  ansvara för information om dels regelsystem och villkor för forskarutbildningen,   
   dels det kursutbud som står till förfogande 
-  se till att det finns ett adekvat kursutbud inom ansvarsområdet 
-  stå till de forskarstuderandes förfogande som samtalspartner och rådgivare  
 
Ikraftträdande sker 1 juli 2004 


