ANVISNING

Gäller från och med
2017-02-15

Diarienummer
V-2016-0276

Anvisning för handläggning av ärende om ämne på forskarnivå och
doktorsprogram
Sammanfattning
Anvisning för inrättande, revision och nedläggning av doktorsprogram samt för inrättande, revision
och nedläggning av ämne på forskarnivå.

Doktorsprogram
Doktorsprogrammet ska ha en programbeskrivning med följande innehåll:
−

Programmets namn på svenska samt översättning till engelska.

−

Kort beskrivning av ämnesområde och innehåll.
o

−

Ange ämnen inom utbildning på forskarnivå som ingår i programmet.

Programspecifika aktiviteter:
o

Kurser

o

Seminarieserier

o

Andra aktiviteter

−

Åtgärder till stöd för ingående ämnens måluppfyllelse.

−

Beskrivning av det kontinuerliga, systematiska kvalitetsarbetet som ska inkludera regelbundna
utvärderings- och utvecklingsaktiviteter.

Programansvarig och programråd
Doktorsprogrammet ska ledas av en programansvarig som har ett programråd till sitt förfogande. Inom
ansvarsområdet ingår programövergripande aktiviteter, såsom genomförande av kurser,
seminarieserier, genomströmningsbefrämjande åtgärder och det systematiska kvalitetsarbetet.

Inrättande av doktorsprogram
Förutsättningar för inrättande av doktorsprogram
KTH:s doktorsprogram ska erbjuda ett högvärdigt kursutbud, bra handledning, ställa krav på kvalitet i
avhandlingsdelen och skapa en god sammanhållning mellan grupper av doktorander genom kurser och
andra gemensamma aktiviteter. Programmet ska utformas så att det kan kvalitetsgranskas av externa
granskare.
Ett doktorsprogram bör ha minst 15 doktorander och 10 handledare.
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Underlag för inrättande av doktorsprogram
Underlag för inrättande av doktorsprogram ska innehålla följande uppgifter:
−

Programbeskrivning

−

Aktuell(a) ämnesstudieplan(er) alternativt ansökan om inrättande av ämne på forskarnivå

−

Tillgänglig infrastruktur

−

Möjlighet till internationella samarbeten

−

Befintliga angränsande doktorsprogram på KTH

−

Förslag till programansvarig (beskriv programansvarigs ansvar och arbetsuppgifter)

−

Förslag till programråd (beskriv programrådets sammansättning och uppgifter)

−

Förslag till programansvarig skola (om flera skolor är berörda)

Inrättandeprocess
Förslag och ett yttrande över förslaget lämnas från berörd skola. Ansökan ska undertecknas av skolchef
och forskarutbildningsansvarig. Om flera skolor är berörda, ska samtliga skolor lämna yttrande.
Ansökan skickas till fakultetsrådet. Utbildningsutskottet bereder ärendet inför beslut i fakultetsrådet.
Beslut om inrättande fattas av fakultetsrådet som även fastställer programbeskrivning.
Skolchefen utser programansvarig. Skolchefen utser även programråd, efter hörande av fakultetsrådet.
Registrering
−

Doktorsprogrammet registreras i Ladok. Namnet på programmet anges på både svenska och
engelska.

−

Programbeskrivning på svenska läggs in i KOPPS. Därefter översätts programbeskrivningen.

Inrättande av ämne på forskarnivå
Underlag för inrättande av ämne på forskarnivå
Underlag för inrättande av ämne på forskarnivå ska innehålla följande uppgifter:
−

Ämnesstudieplan enligt anvisning

−

SCB-kod

−

Inom vilket doktorsprogram ämnet ska ingå

−

Aktuell forskning inom ämnesområdet

−

Behovs- och omvärldsanalys som ska omfatta:
o

Möjliga samarbetspartners och avnämare
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−

o

Närliggande ämnen inom KTH

o

Rekryteringsunderlag, målgrupp

o

Genusperspektiv

Tillgängliga resurser och eventuellt behov av förnyelse vad gäller:
o

Forskningsmiljö

o

Handledare

o

Finansiering

o

Infrastruktur

Inrättandeprocess
Förslag och ett yttrande över förslaget lämnas från berörd skola. Ansökan ska undertecknas av skolchef
och forskarutbildningsansvarig. Om flera skolor är berörda, ska samtliga skolor lämna yttrande. Om
ämnet ska ingå i redan befintligt doktorsprogram ska reviderad programbeskrivning bifogas ansökan.
Om ämnet ska ingå i nytt doktorsprogram ska ansökan om inrättande av doktorsprogram sändas in
samtidigt.
Ansökan skickas till fakultetsrådet. Utbildningsutskottet bereder ärendet inför beslut i fakultetsrådet.
Fakultetsrådet fastställer även ämnesstudieplan. När ämnesstudieplanen är fastställd ska skolchef fatta
beslut om distributionslista för licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar inom ämnet.
Registrering
Ämnet registreras i Ladok med SCB-kod.
Ämnesstudieplan på svenska läggs in i KOPPS. Därefter översätts ämnesstudieplanen.

Revision av ämne på forskarnivå och/eller doktorsprogram
Beredning av ärende
Revision av ämne på forskarnivå och/eller revision av doktorsprogram bereds på berörd skola eller
berörda skolor. En reviderad ämnesstudieplan och/eller reviderad programbeskrivning ska tas fram.
Begäran om revision av ämne och/eller doktorsprogram ska innehålla:
−

motivering till föreslagna ändringar,

−

en summering av vilka ändringar som föreslås,

−

datum för när revisionen ska börja gälla, samt, vid behov,

−

övergångsbestämmelser.

Begäran ska vara förankrad hos berörd programansvarig för doktorsprogram, berörda
forskarutbildningsansvariga och berörda skolchefer.
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Beslutsprocess
Begäran om revision av ämne på forskarnivå och/eller doktorsprogram skickas till
utbildningsutskottet. Utbildningsutskottet bereder ärendet och beslutar om revision.
Utbildningsutskottet fastställer reviderad ämnesstudieplan respektive reviderad
doktorsprogrambeskrivning.
Registrering
Reviderad studieplan för ämne registreras i KOPPS.
Reviderad programbeskrivning för doktorsprogram registreras i KOPPS.

Avveckling av ämne på forskarnivå och/eller doktorsprogram
Beredning av ärende
Avveckling av ämne på forskarnivå och/eller av doktorsprogram bereds på berörd skola eller berörda
skolor. Begäran om avveckling av ämne och/eller doktorsprogram ska innehålla
−

motivering,

−

hantering av befintliga doktorander,

−

datum för avveckling, samt

−

övergångsbestämmelser.

Begäran ska vara förankrad hos berörd programansvarig för doktorsprogram, berörda forskarutbildningsansvariga och berörda skolchefer.
Beslutsprocess
Beslut om avveckling av ämne på forskarnivå och/eller av doktorsprogram fattas av fakultetsrådet.
Registrering
Avvecklingsbeslut registreras i Ladok och i KOPPS.
Information
Ansvarig skola ska informera doktorander, handledare och övriga berörda om avvecklingen och dess
konsekvenser när beslutet är fattat.
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