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Doktorandundervisning

i forskningsdata



Doktorandkurser vid LU

• Fakulteterna (samt i viss mån institutionerna) styr 
utbudet av doktorandkurser, utifrån behov och 
önskemål

• Fakultetsbiblioteken är involverade i olika hög grad: har 
föreläsningar/workshops på olika kurser, har egna 
kurser, utvecklar kurser tillsammans med kursansvariga 
etc.

• Medverkan vid doktorandkurser har flera fördelar:
• En komplex fråga kommer in tidigt i utbildningen, 

doktoranderna kan gå tillbaka till handledarna och diskutera 
vidare

• Biblioteket tydliggör sin roll som nod för forskarstöd



Samhällsvetenskapliga fakulteten

• ”Kickstart to academic life -
Information management and 
publication process for social 
scientists”, valbar kurs för nya 
doktorander, 4,5 hp

• Kursen utvecklas av kursansvariga i 
samarbete med bibliotekarierna

• Open Science är temat för en 
eftermiddag, fokus på Open Access 
to publications och Open Data

• Open Data-momentet:
• Introduktion till öppen data, vad innebär 

det, vad finns det för krav, lagar och 
regler

• Diskussion, ”Hur öppen kan jag göra min 
data, vad måste jag fundera över?”

• Övning, diskussion och reflektion utifrån 
DMP-verktyg (DMP online) 

https://www.sambib.lu.se/forskningsdatahantering

https://www.sambib.lu.se/forskningsdatahantering


Lunds tekniska högskola -
LTH

• Scientific Information Management 
course, doktorandkurs via LTH 
biblioteken,3hp

• Forskningsdata ingår som ett 
examinerande moment:

“Data Management Plan: 
Each group should select a research 
project, fictive or real project, and 
create a data management plan with 
help of a data management template.”

The goals of the project work are: 
• To learn how to establish a data management plan as part of the 

research application process. 
• To reflect on the different data life cycle phases the research data will 

go through during the project.  
• To reflect on the different aspects of research data management in 

general. 

This means that you should: 
• Select a research project, fictive or real project. 
• Create a data management plan for the selected project with help of 

the template. 
• Reflect on your impressions of creating a data management plan



Naturvetenskapliga fakulteten

• I learnt so much about the 
concepts behind data 
management and how they
can be applied to my 
research. It gave me a good
toolbox to help with data 
for the rest of my PhD

• More practical tasks in 
group. Workshops for 
instance

• I’m very happy I took this
course, I did not expect it to 
be so useful as it turned out
to be. Happily suprised!



Medicinska Fakulteten 
• Forskningsdata moment i Vetenskaplig kommunikation för doktorander : på svenska: 4 

tillfällen + 1 tillfälle på engelska /termin Obligatorisk kurs, obligatorisk närvaro 1,5hp

• Syftet är att deltagarna ska utveckla förståelse för den vetenskapliga 
kommunikationsprocessens olika delar.

• Forskningsdatahanteringsplaner ”Mot korrekt, säker datahantering” Föreläsning+ 
Diskussion 35 min.  

• Tema; tillgängligheten av doktorandernas data, IT skandaler, lagliga samt finansiärernas 
krav 

• DMP verktyg och frågeställningar 

• Skåne Regionen/LU Personuppgiftsregistret och avtal Hjälp!

• Infrastruktur för hantering av din data 

https://tjanstekatalog.web.med.lu.se/

https://tjanstekatalog.web.med.lu.se/
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