
Forskarutbildning -
administration på SU
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4 fakulteter

49 institutioner med doktorander

127 ämnen

152 administratörer för forskarutbildning

1516 doktorander och licentiander

10 systemförvaltare

Decentraliserat lärosäte – mycket görs av institutionerna

Forskarutbildning
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Ämnestillfälle

ett per doktorand

beställs av institutionen

Doktorsavhandling/Licentiatuppsats (utan omfattning) 

en per institution

skapat av systemförvaltningen 

institutionen skapar tillfällen 

lägger upp studieperioder halvårsvis

Institutionen gör sedan resten 

lägger till forskarkurser eller individuella åtaganden

registrerar på avhandling och kurser 

hanterar tillgodoräknanden

studieaktivitet och försörjning

Hur arbetar vi i Ladok?
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Före övergången: Ladok komplett
• Två dagar

• Två gånger / vecka

• Utbildning i hela systemet

• Forskaradministration på 2 timmar

Efter övergången: Grundkurs och Påbyggnad

• Anpassas för nybörjare 

• Grundutbildningen är två dagar

• Forskaradministration blir påbyggnadskurs 3,5 timmar

• En gång / månad

• Eget kursmaterial, manualer och övningsuppgifter

• Många rutiner skapades efter produktionssättningen

Utbildning av administratörer i nya Ladok
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• Möten med chefer

• Personliga institutionsbesök

• Institutionsträff hos oss

• Förtydligat rutiner och manualer

Övriga informationsinsatser
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Bakgrund

• Turbulent start – Stor förändring för forskaradministratörer

• Klara rutiner saknades vid övergången  (otydligt tillvägagångssätt)

• Centrala riktlinjer och beslut saknas

• Mer jobb för institutioner med många doktorander

• Motstånd till de nya rutinerna

Hur har administrationen förändrats under året? 

• 152 respondenter varav 45 svarade på enkäten

• 47 % anser att arbetet förändrats till stor del efter övergången

Ett år har gått - vi gjorde en enkät…
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• Sällananvändare

• Arbetar oftast inte med grundutbildningen

• Andra arbetsuppgifter inom sin tjänst

• Ensam på sin institution 

• Saknas nätverk för administratörer på SU

• Ladok är tillåtande för olika lösningar – osäkerhet hos användarna

• ”En och en-hantering”

• En doktorand – en unik utbildningsväg

• Omständiga rättningar vid examen

Slutsatser från enkäten och möten 
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• Fler användare per institution

• Institutionerna börjar anpassa sig till rutinerna

• Studierektorer och chefer går kurs i Ladok

• Mer likriktad hantering – nya rutiner inom institutionerna

• Fler använder forskarkurser 

• Nya användare - formbara

Anpassningar och förändringar under året
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Tack för oss! 

Bonus… 
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Årets supportärende
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