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Förslag på hur HF:s mål för forskarutbildningen kan uppfyllas / Suggestions on how HF’s 
goal for doctoral studies may be fulfilled  

HF:s mål för forskarutbildningen skall kontinuerligt bedömmas och redovisas i ISP under utbildningens gång. 
Målen och förslag på hur dessa kan uppfyllas och kontrolleras för en doktorsexamen, uppdelat i tre olika 
kategorier (A, B och C) ges nedan (formuleringarna för en Licentiatexamen skiljer sig marginellt). I början av 
utbildningen, då inga eller få mål är uppfyllda, bör en kort beskrivning ges om hur målen planeras uppfyllas. 
Under utbildningens bör planen för måluppfyllande succesivt ersättas med kort redovisningar om hur de olika 
målen har uppfyllts. 

HF's objectives of doctoral studies should continuously be evaluated and reported in the ISP during the 
education. The objectives and suggestions on how these goals can be achieved and verified for a doctoral 
degree, split into three categories (A, B and C) are listed below (the formulations for a Licentiate degree differs 
only marginally). Early in the education, when none or few of the objectives are fulfilled, a brief plan on how to 
achieve the objectives should be given. As the education progress, the plan for realization should be replaced 
by short descriptions on how the different objectives were fulfilled. 

A. Kunskap och förståelse / Knowledge and understanding: 

A1. Visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet. 
 Detta mål anses uppfyllt t.ex. genom att delta i forskarnivåkurser och läsa in och följa relevant 

vetenskaplig litteratur. Målet kan t.ex. kontrolleras genom författandet av välbalanserade 
introduktioner och bakgrunder i vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och doktorsavhandlingens 
introduktion, samt genom att kunna presentera och diskutera sina och andras forskningsresultat vid 
konferenser och seminarier.  

A1. Demonstrate broad knowledge and systematic understanding of the research field as well as advanced 
and up-to-date specialized knowledge in a limited area of this field. 
 This goal is considered to be fulfilled through participating in third-cycle courses and by reading and 

following relevant scientific literature. The goal may be verified, e.g., by writing well balanced 
introductions and backgrounds in scientific publications, conference papers and the doctoral thesis, 
and presenting and discussing her or his research results at conferences and seminars. 

A2. Visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 
 Detta mål anses uppfyllt och kontrollerat t.ex. genom att delta i relevanta forskarnivåkurser och i 

avhandlingen och vetenskapliga artiklar identifiera och använda för ämnet aktuella metoder vid 
lösandet av ställda forskningsfrågor. 

A2. Demonstrate familiarity with research methodology in general and the methods of the specific field of 
research in particular. 
 This goal is considered to be fulfilled and verified, e.g., by participation in relevant third-cycle courses 

and by identification and use of state-of-the-art methods when addressing and solving the posed 
research questions. 

B. Färdighet och förmåga / Competence and skills 

B1. Visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av 
nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer. 
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 Detta mål anses uppfyllt och kontrollerat t.ex. genom att ha identifierat ej tidigare observerade 
fenomen och föreslagit nya forskningsfrågor, bidragit med en vetenskaplig förklaring och dragit 
relevanta slutsatser i de vetenskapliga artiklar och konferensbidrag som doktoranden 
författat/medförfattat. 

B1. Demonstrate the capacity for scholarly analysis and synthesis as well as to review and assess new and 
complex phenomena, issues and situations autonomously and critically. 
 This goal is considered to be fulfilled and verified, e.g., by having identified previously unobserved 

phenomena, proposed new research questions, contributed with scientific explanations and 
formulated relevant conclusions in the scientific papers and conference contributions by the doctoral 
student. 

B2. Visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete. 
 Detta mål anses uppfyllt och kontrollerat t.ex. kritisk granskning av tidigare arbeten i området, vilka 

sammanfattas i de vetenskapliga artiklar som doktoranden författat/medförfattat samt i 
licentiat/doktors-avhandlingen; och baserat på denna kunskap genom lämpliga val av 
lösningsmetodik för att lösa ställda forskningsfrågor. Den slutgiltiga bedömningen av detta mål görs 
av betygsnämnden vid disputationen.  

B2.  Demonstrate the ability to identify and formulate issues with scholarly precision critically, autonomously 
and creatively, and to plan and use appropriate methods to undertake research and other qualified tasks 
within predetermined time frames and to review and evaluate such work. 
 This goal is considered to be fulfilled and verified, e.g., by critical review of previous work in the area, 

which is reviewed in the scientific publications that the doctoral student has authored/co-authored as 
well as within the licentiate/doctoral thesis and by selecting suitable choices of methods to solve 
posed research questions based on this knowledge. The final assessment of this goal is conducted by 
the grading board at the defence. 

B3.  Med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen. 
 Detta mål anses uppfyllt och kontrollerat av en avhandling som godkänts av en betygsnämnd. 

B3. Demonstrate through a dissertation the ability to make a significant contribution to the formation of 
knowledge through his or her research. 
 This goal is considered to be fulfilled and verified through a doctoral thesis that has been approved by 

a grading board. 

B4. Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet 
presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i 
övrigt. 
 Detta mål anses uppfyllt genom t.ex. presentationer på vetenskapliga konferenser och/eller 

presentationer i ett industriellt sammanhang, samt uppfyllt och kontrollerat av en avhandling som 
diskuteras vid disputation och godkänts av en betygsnämnd. 

B4. Demonstrate the ability in both national and international contexts to present and discuss research and 
research findings authoritatively in speech and writing and in dialogue with the academic community and 
society in general. 
 This goal is considered to be fulfilled, e.g., by presentations at scientific conferences and/or by 

presentations in an industrial context. Furthermore, this goal is met and verified by a thesis discussed 
at the defense and approved by a grading board. 
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B5. Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. 
 Detta mål anses uppfyllt, t.ex. genom att behovet av ny kunskap identifierats och lett till förslag på ny 

forskning. Detta dokumenterats i viss mån i de vetenskapliga artiklarna och bör diskuteras i 
avhandlingen. 

B5. Demonstrate the ability to identify the need for further knowledge. 
 This goal is considered to be fulfilled, e.g., by identifying the need for new knowledge and developing 

subsequent suggestions for new research. This is documented to some extent in the scientific 
publications and should be discussed in the thesis. 

 
B6. Visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella 
sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.  
 Detta mål anses uppfyllt genom t.ex. undervisning på grundutbildningen eller företagspresentationer, 

genom att vara behjälplig vid handledning av examensarbeten eller genom kunskapsöverföring till 
eventuella industriella partners. 

B6. Demonstrate the capacity to contribute to social development and support the learning of others both 
through research and education and in some other qualified professional capacity. 
 This goal is considered to be fulfilled, e.g., by teaching at the undergraduate level, by business 

presentations, by assisting in the supervision of M.Sc. theses work or by transferring knowledge to 
potential industrial partners. 

C. Värderingsförmåga och förhållningssätt / Judgement and approach 

C1. Visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar. 
 Detta mål anses uppfyllt genom att, i den mån det varit relevant, etiska aspekter bedömts och 

diskuterats tillsammans med handledare i valet och utformningen av forskningsproblem. 
Forskningsresultatens inverkan på samhället i stort bör diskuteras med handledaren. Intellektuell 
självständighet klargörs bl.a. genom att den forskarstuderandes egna insatser tydligt redovisas i 
avhandlingen. Vetenskaplig redlighet kontrolleras t.ex. genom den plagiatkontroll som skall 
genomföras av avhandlingen. 

C1. Demonstrate intellectual autonomy and disciplinary rectitude as well as the ability to make assessments 
of research ethics. 
 This goal, to the extent that it is relevant, is considered to be fulfilled, e.g., by ethical aspects being 

assessed and discussed together with the supervisor in selecting and formulating a research problem. 
The impact of the research findings on society as a whole should be discussed with the supervisor. 
Intellectual independence is clarified by stating the doctoral student’s own contributions in the thesis. 
Scholarly integrity is checked, e.g., through the plagiarism check of the thesis. 

C2. Visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 
 Genom att delta i och följa diskussioner och debatter i den akademiska miljön lokalt (institutionen) och 

i ett större sammanhang. 
C2. Demonstrate specialised insight into the possibilities and limitations of research, its role in society and the 
responsibility of the individual for how it is used. 
 By participating in and following discussions and debates in the academic environment both locally 

(own department) and in a larger context. 

 


	Förslag på hur HF:s mål för forskarutbildningen kan uppfyllas / Suggestions on how HF’s goal for doctoral studies may be fulfilled

