Kursinformation
DOKTORANDHANDLEDNING PÅ DJUPET
Skulle du vilja få perspektiv på din roll som forskarhandledare? Känner du att du har hållit på ett
tag som handledare och skulle vilja få effektiva verktyg och nya infallsvinklar i din
handledning? Då kan denna samling av seminarier betecknad "Doktorandhandledning på djupet"
vara något för dig!
Avdelningen för kvalitetsutveckling vid Uppsala universitet två seminarier anordnar en samling
av fem fristående seminarier under varje läsår. Seminariesamlingen motsvarar modul 2b i ett
kompetensutvecklings- och fortbildningsprogram för handledare verksamma vid Uppsala
universitet.
Målgrupp
Seminariesamlingen riktar sig till erfarna forskarhandledare (framför allt docenter och
professorer) men även till forskarhandledare som har gått Handledning av doktorander (modul
2a) i avdelningens handledarutbildning eller någon kortare forskarhandledarkurs på
fakultetsnivå.
Omfattning och pedagogisk meritering
Varje seminarium ges fristående och motsvarar en halv dag på campus och en halv dags
förberedelsearbete (t.ex. läsning av artikel eller del av bok inför seminariet). Eftersom det rör sig
om en seminariesamling är det möjligt för dig att fortlöpande själv välja vilka seminarier du
önskar delta i.
Intyg utfärdas efter deltagande på totalt fem fristående seminarier.
Syfte
Seminariesamlingen syftar till att dels ge internationella och nationella perspektiv på
forskarhandledares syn på handledning och forskarutbildning, dels möjliggöra
gränsöverskridande idéutbyten rörande forskarhandledning bland kollegor från olika
ämnesområden och lärosäten, dels stimulera till fortsatt utvecklingsarbete och självreflektion när
det gäller rollen som forskarhandledare.
Undervisningsformer
Presentationer av inbjudna ämnesspecialister i kombination med gruppdiskussioner, övningar
och kollegiala samtal mellan seminariedeltagarna. Seminarierna bygger på aktivt deltagande.
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Kursdatum
För datum se medarbetarportalen.
Ekonomiska villkor
Antalet deltagare är begränsat till 15. Seminarierna är avgiftsfria för deltagare från Uppsala
universitet.
Medverkande
Seminarievärd är Peter Reinholdsson från avdelningen för kvalitetsutveckling.
Mer information
Kursarrangör är avdelningen för kvalitetsutveckling
Peter Reinholdsson, telefon: 018-471 18 22, e-post: peter.reinholdsson@uadm.uu.se
Henrik Viberg, telefon: 018-471 15 04, e-post: Henrik.viberg@uadm.uu.se
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