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Policy för forskarutbildningsämnen vid LTV-fakulteten
Avveckling/ändring av ämnen/inriktningar vid LTV-fakulteten
Forskarutbildningsnämnden ska vart femte år göra en översyn av fakultetens
forskarutbildningsämnen och inriktningar. Samtidigt ska tillhörande allmänna
studieplaner revideras. Översynen ska syfta till att bevaka att
forskarutbildningsämnena med ev. inriktningar är aktiva d.v.s. att det bedrivs
forskning och forskarutbildning inom ämnena/inriktningarna. Detta görs bl. a.
genom att titta på antagningsantal och aktivitet av doktorander inom ämnet under
en tidsperiod samt på antal möjliga huvud- och biträdande handledare.
Forskarutbildningsnämndens bedömning ska utgå från de kriterier för ett
forskarutbildningsämne som har definierats i SLUs Riktlinjer för utbildning på
forskarnivå 2019. Hänsyn ska tas till de olika ämnenas forskningsmässiga tradition.
Vid avveckling av ett ämne/inriktning ska berörda prefekter tillfrågas och
övergångsregler för ev. berörda doktorander fastställas.
Forskarutbildningsnämnden bereder ärendet för beslut i fakultetsnämnden.

Nya ämnen/inriktningar vid LTV-fakulteten
Befintliga ämnen/inriktningar vid SLU
Alla disputerade anställda vid LTV-fakulteten kan ansöka om att ett
forskarutbildningsämne/inriktning (av redan befintliga sådana vid SLU) ska
införas. Ansökan ställs till forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsnämnden
bereder ärendet för beslut i fakultetsnämnden. Ansökan ska innehålla en
motivering varför detta forskarutbildningsämne/inriktning ska finnas vid LTVfakulteten samt en beskrivning av hur kriterierna i riktlinjerna uppfylls. Ansökan
ska bifallas av berörd(a) prefekt(er) eller av vicedekan för forskarutbildning.
Forskarutbildningsnämndens bedömning ska grunda sig på fakultetens
förutsättningar att långsiktigt kunna bedriva forskarutbildning i ämnet.
Nya ämnen/inriktningar
Alla disputerade anställda vid LTV-fakulteten kan ansöka om att ett nytt
forskarutbildningsämne eller ny inriktning i ett forskarutbildningsämne inrättas vid
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SLU. Ansökan ställs till forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsnämnden
bereder ärendet till fakultetsnämnden, som beslutar i samråd med rektor. Ansökan
ska innehålla en motivering varför detta forskarutbildningsämne/inriktning ska
finnas vid LTV-fakulteten samt en beskrivning av hur kriterierna i riktlinjerna
uppfylls. Ansökan ska bifallas av berörd(a) prefekt(er) eller av vicedekan för
forskarutbildning.
Fakultetsnämndens bedömning av om nytt ämne eller ny inriktning ska inrättas vid
SLU ska grunda sig på fakultetens förutsättningar att långsiktigt kunna bedriva
forskarutbildning i ämnet.

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå 2019
(SLU ID: SLU.ua 2018.1.1.1-4677)
Forskarutbildningsämnen
•
•
•
•
•
•

är baserade på forskningsämnen med en tydlig publiceringsprofil och
utvecklad metodologi
har ett kritiskt antal möjliga biträdande handledare
har mer än en senior forskare som uppfyller kriterierna för att vara
huvudhandledare
har en forskningsmiljö med tillräckligt djup och omfattning så att
forskarstudenterna möter olika perspektiv på och specialiseringar av ämnet
har en kritisk omfattning och kvalitet på externa forskningsnätverk
har en potential att ha flera forskarstudenter i framtiden
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