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Programmets namn på svenska och med översättning till engelska 
Ange även om programmet har inriktningar. 

Planering och beslutsanalys (Planning and Decision Analysis) 

Ämnet är uppdelat i tre inriktningar: 

• Risk och säkerhet 

• Strategier för hållbar utveckling 

• Urbana och regionala studier 
 

Kort beskrivning av ämnesområde och innehåll 
Ange vilka ämnen på forskarnivå som ingår i programmet. Allmänna studieplaner för ingående ämnen bifogas 
till programbeskrivningen. 

Ämnet Planering och beslutsanalys på forskarnivå innefattar vetenskapliga studier som syftar till att 
förbättra underlaget för beslut, särskilt beslut med stora och långsiktiga konsekvenser. I sådana 
studier används underlagen från många olika kunskapsområden. Den ämnesspecifika kompetens som 
utvecklas inom utbildningen på forskarnivå handlar om att kritiskt utvärdera och integrera sådana 
underlag och bedöma deras relevans och osäkerheter. Den teoretiska grundvalen hämtas bl a från 
beslutsteori, miljösystemanalys, planeringsteori och vetenskapsteori. 

 

Programmets organisation 
Programråd (ange vilka funktioner som ingår, inte personer), programansvarig, studentrepresentation etc.  

För doktorsprogrammet Planering och beslutsanalys ska finnas en programansvarig, samt ett 
programråd i vilket representanter från varje inriktning ingår. Den programansvariges huvuduppgift 
är att ansvara för att studieplanen för ämnet på forskarnivå är aktuell, ansvara för att det kommer 
fram ett kursutbud i enlighet med studieplanen; att följa utvecklingen inom doktorsprogrammet och 
att initiera åtgärder som är nödvändiga för att utveckla programmet. En översyn av kursutbudet ska 
göras minst en gång/år. Den programansvarige utser en person som representerar ämnet på 
forskarnivå i Forskarutbildningsrådet vid ABE-skolan. Denne ansvarar för att information om 
förändringar rörande utbildningen på forskarnivå når den programansvarige samt de ansvariga för 
respektive inriktning. 

Minst en gång per termin kallar den programansvarige till ett möte med programrådet. Syftet med 
dessa möten är att följa upp och stämma av gjorda och kommande aktiviteter och kurser inom 
doktorsprogrammet. Tillsammans med programrådet gör den programansvarige överväganden om 
rekrytering, genomförande, genomströmning och det systematiska kvalitetsarbetet. 



Programbeskrivning för Planering och beslutsanalys 

Kurser 

Kursutbud 
Beskriv programmets kursutbud, vilka ämnesområden som ska täckas in och hur ett relevant kursutbud 
säkerställs. 

Den programansvariges huvuduppgift är att ansvara för att studieplanen för ämnet på forskarnivå är 
aktuell, ansvara för att det kommer fram ett kursutbud i enlighet med studieplanen; att följa 
utvecklingen inom doktorsprogrammet och att initiera åtgärder som är nödvändiga för att utveckla 
programmet. En översyn av kursutbudet ska göras minst en gång/år. 

Kvalitetssäkring och uppföljning av programmets kurser 
Ange hur programmets kurser följs upp och hur kvalitetssäkring av kurserna sker. 

Kursutvärderingar görs av samtliga av programmets kurser och följs upp kontinuerligt av den 
programansvarige. 

Stöd för ingående ämnens måluppfyllelse förutom kurser 
Organiserade aktiviteter förutom kurser, t.ex. seminarieserier och workshops. 

Doktorander ska lägga fram sina texter vid regelbundna seminarier. Inom varje inriktning ska bedrivas 
ett aktivt samarbete med att utveckla för ämnet lämpliga seminarieformer. 

Beskrivning av det kontinuerliga, systematiska kvalitetsarbetet 
Beskriv de regelbundna utvärderings- och utvecklingsaktiviteterna. 

Inom ramen för doktorsprogrammet finns ett handledarkollegium. Handledarna kallas minst en gång 
per läsår till ett kollegiemöte för programmet, och minst en gång per läsår till ett kollegium för de olika 
inriktningarna. Avsikten med dessa kollegiemöten är att skapa ett forum för utbyten och diskussion 
kring erfarenheter i handledningssituationer 
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