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1. Hur är SLU:s forskarutbildning organiserad?

2. Vem har ansvar för forskarutbildningen på SLU?

3. Studentinflytande

4. Kontaktpersoner



Rektor
Fur (Rektors råd för utbildning på 

forskarnivå) –för stöd, utveckling och 

samordning

Fakultetsnämnder  
Forskarutbildningsnämnder –

beredande och verkställande organ

Styrelsen

Prefekter

SLU:s forskarutbildning – organisation och ansvar



Styrelsen ansvarar för
- Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

- Fördelning av anslaget till fakulteterna

Rektor ansvarar för
- Riktlinjer för utbildning på forskarnivå

- Uppdrag och anslag till fakulteternas forskarskolor och FUR

- Beslut om indragning av doktorands rätt till handledning och andra 

resurser

- Kvalitetssäkringssystemets utformning och tillämpning

Rådet för forskarutbildning (Fur) ansvarar för
- Att stödja, samordna, stimulera och utveckla

- Att godkänna kursplaner för baskurser

- Uppdrag och anslag till baskurser, 

handledarutbildning, resebidrag till kurser 

respektive internationalisering av utbildningen

- Universitetsgemensamma uppföljningar

- Att besluta om kvalitetssäkringsåtgärder 

Fakultetsnämnden (FN) ansvarar för
- Att utföra utbildningen enligt riktlinjerna

- Uppdrag och anslag till institutioner och forskarskolor

- Forskarutbildningsämnen och  deras allmänna studieplaner 

- Beslut om antagning och handledare, disputation och utfärdande av 

examen

- Att godkänna kursplaner för ämneskurser

- Att genomföra den årliga kvalitetssäkringsprocessen

Prefekt ansvarar för
- Rekryteringsprocessen

- Att alla doktorander som inte är anställda av universitetet erbjuds

villkor och möjligheter som så långt det är möjligt liknar dem som   

gäller för universitetets anställda.

- Utbildningsförutsättningarna på institutionen

- Att utse  samt besluta om delegation till studierektor

- Årlig uppföljning och godkännande av Individuell studieplan (ISP)

- Att utse examinator

Forskarutbildningsnämnd (FUN)
Beredande och verkställande organ

SLU:s forskarutbildning – organisation och ansvar



 Styrelsen fattar beslut om antagningsordningen, det vill säga de regler 

som bestämmer hur rekrytering och antagning av nya doktorander ska 

gå till.

 Rektor beslutar om riktlinjer (regler) för forskarutbildningen. 

 Fur bereder och behandlar strategiska forskarutbildningsfrågor på 

universitetsnivå. Fur är rådgivande organ till rektor och fattar inga egna 

beslut. 

 Respektive fakultetsnämnd har det övergripande ansvaret för 

forskarutbildning på fakulteten. 

Vem bestämmer vad inom SLU:s forskarutbildning?



 Varje fakultet har en forskarutbildningsnämnd (Fun) och en vice-dekan 

för forskarutbildningsfrågor som fattar beslut om t.ex. antagning av 

doktorander, handledarbyten och disputation. 

 Forskarskolorna organiserar kurser och andra utbildningsaktiviteter. 

 Prefekten har ansvar för forskarutbildningen på institutionen. 

 Varje institution har en studierektor eller kontaktperson för 

forskarutbildning. 

Vem bestämmer vad inom SLU:s forskarutbildning?



 Enligt nationella regler så ska studenterna ha rätt att utöva inflytande 

över utbildningen. 

 Studenter har rätt att vara representerade när SLU bereder frågor eller 

fattar beslut i frågor som rör utbildningen eller studenternas situation. 

Det är kårerna via SLUSS som utser representanterna i SLU:s organ. 

 Doktorandrepresentanter finns bland annat i SLU:s styrelse, Fur, 

fakultetsnämnder och forskarutbildningsnämnder. 

 Kontakta SLUSS doktorandorgan SLUSS-DN om du är intresserad av 

att delta i detta viktiga arbete. 

Studentinflytande – vad innebär det?

https://internt.slu.se/en/support-services/education/doctoral-education1/phd-student-councils/sluss-phd-stud-council/


 Institutionens studierektor/kontaktperson med ansvar för 

forskarutbildning

 Institutionens doktorandrepresentant

 Fakultetens studierektor(er) för forskarutbildning

 Fakultetskansliets handläggare för forskarutbildningsfrågor

 Doktorandombudsmannen (DO)

 Doktorandråden och SLUSS-DN

 Länk till kontaktuppgifter för forskarutbildning på SLU:s 

medarbetarwebb

Personer att kontakta om du har frågor:

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kontakt/?submenu=open

