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Handledningstid
I detta papper förklaras de ekonomiska ramarna för handledning av doktorander som fakulteten tillämpar samt hur handledningsresurserna fördelas på institutionen.
Humanistiska fakultetsnämnden har beslutat att tillföra medel till institutionerna för alla doktorander som har utbildningsbidrag från fakulteten, anställning som doktorand eller har stipendium (t ex Anna Ahrenberg, Hvitfeldska). Dessa medel ska göra det möjligt för institutionen att hålla doktorandseminarier, ge forskarutbildningskurser samt handleda doktorander.
Handledningsresursen är beräknad till 320 klocktimmar per doktorand för hela forskarutbildningstiden. Denna tid inbegriper förutom mötestid även tid för nödvändigt för- och efterarbete.
Om institutionen rekommenderar att någon antas som inte finansieras enligt ovan, måste det
finnas en finansieringsplan för handledningen. Om en doktorand finansieras inom ett forskningsprojekt, bör projektledaren visa att det finns handledningsutrymme inom projektbudgeten. För doktorander med annan finansiering (annan arbetsgivare, egen finansiering etc.) är
det särskilt viktigt att institutionen tar ställning till handledningskostnaden redan vid antagningen. Vi är ju en förhållandevis stor institution och har vanligtvis råd att ha några extra
doktorander, men konsekvenserna bör undersökas före antagning.
Fördelning av handledningstid
Handledningsresursen kan fördelas jämnt under hela forskarutbildningstiden, dvs. 80 timmar
per doktorand och år, men det stämmer dåligt med de faktiska behoven. Under den första
hälften av forskarutbildningen läser doktoranderna en hel del kurser medan de under den senare hälften behöver mycket handledning i arbetet med avhandlingen. Nedanstående fördelningsnyckel återspeglar detta.
Forskarutbildningen har delats upp efter de procentangivelser som tillämpas av fakulteten.
Det är mer rättvisande än att räkna i år eller terminer eftersom de flesta doktorander har någon
del institutionstjänstgöring eller projektarbete och följaktligen inte ägnar sig uteslutande åt
forskarutbildning. Hela forskarutbildningen beräknas ta 8 terminer heltid, dvs. 8*100% aktivitet, vilket blir 800%. Upp till 400% får fakultetsfinansierade doktorander utbildningsbidrag.
Efter avklarade 400% anställs de som doktorander under högst två år heltid. Förslaget går ut
på att vi beräknar 60 timmar per helår under den första hälften av utbildningen och 100 timmar per helår under den andra hälften. Dessa timangivelser får vidare anpassas till doktorandens aktivitetsgrad.
Handledningstiden måste fördelas mellan huvud- och bihandledare. Denna fördelning bör
göras i stora drag när doktorandens utbildning planeras och bör bekräftas åtminstone en gång
om året i samband med att den individuella studieplanen uppdateras. Om inget annat bestämts, tillämpar vi principen att huvudhandledaren står för 60% av handledningstiden. Avvikelser från denna fördelning bör anmälas till studierektorn eller högskolesekreteraren, som
ansvarar för att handledningstiden tas upp i tjänstgöringsplanerna.
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I nedanstående tabell visas handledningstiden, uttryckt i timmar per termin, för doktorander
under den första och andra hälften av utbildningen, i förhållande till aktivitetsgrad. Timantalet
är dessutom fördelat mellan huvud- och bihandledare.

Fördelningsnyckel:
Per termin:
Nivå:
H= huvud, B=bi
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