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 Inledning 

Högskoleförordningens bestämmelser beskriver de krav som gäller för utbildning på 

forskarnivå. Utöver de krav som finns fastställda i Högskoleförordningen ska högskolan ha 

en antagningsordning som beskriver de föreskrifter högskolan tillämpar ifråga om ansökan, 

behörighet, urval och antagning. Antagningsordning fastställs av universitetsstyrelsen. 

Andra frågor än de som avses i Högskoleförordningen 2 kap 2§ avgörs av rektor (HF 2 kap 

3§). Rektor får delegera sina uppgifter om inte annat är särskilt föreskrivet (HF 2 kap 5§). 

Besluts- och delegationsordning vid Luleå tekniska universitet fastställs av rektor. Den 

reglerar beslutsvägarna inom universitetet och beskriver vilka delar av 

universitetsorganisationen som beslutar i olika frågor. 

 Tillträde till utbildning på forskarnivå  

 Allmänna bestämmelser 

 

Högskoleförordningen 

 

7 kap. 36 § Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som anställs som 

doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon annan form av 

studiefinansiering, om högskolan bedömer att 

1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och 

2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom 

fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det 

gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. 

 

För sökande vars studiefinansiering består av stipendium anses finansieringen enligt 

första stycket 1 säkrad om nivån på stipendiet är likvärdig med den lönenivå för 

doktorander som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket efter avdrag för 

preliminär skatt enligt den skattetabell som motsvarar den genomsnittliga skattesatsen för 

kommuner och regioner och som årligen publiceras av Statistiska centralbyrån. Om 

sökanden ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land, gäller kravet på nivån på 

stipendiet endast tiden då sökanden avser att vistas i Sverige. SFS (2019:1014). 

 

Vid Luleå tekniska universitet gäller: 

Rektor har delegerat till prefekt att anta sökande till utbildning på forskarnivå. Antagning 

till utbildning på forskarnivå får endast ske om tillräckliga förutsättningar finns avseende 

finansiering, handledning, kursutbud, tillgång till arbetsplats, dator och bibliotek så att 

möjligheter finns till en effektiv utbildning som leder fram till examen av internationellt 

hög kvalitet. Förändras eller upphör de ekonomiska grunderna för studiefinansiering under 

studietiden ansvarar prefekten för att förutsättningar för fortsatt studiefinansiering skapas.  

 

För varje inrättat ämne inom vilket utbildning på forskarnivå anordnas ska det finnas en 

allmän studieplan vilken ordförande i berörd fakultetsnämnd fastställer. I denna framgår 

utbildningens upplägg och genomförande, den särskilda behörigheten som krävs, 

urvalskriterier, vilka prov som ingår i utbildningen samt om det är möjligt att avsluta en del 

av utbildningen med licentiatexamen.  
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Doktorand ska få möjlighet att ägna så stor del av sin tid åt utbildningen så att 

nettostudietiden vid heltidsstudier blir två år för licentiatexamen och fyra år för 

doktorsexamen. Vid deltidsstudier gäller som längst nettostudietid fyra år för 

licentiatexamen och åtta år för doktorsexamen. Antagning får endast ske om studierna ska 

bedrivas på 50 % eller mer av heltid. Studietiden för licentiat- eller doktorsexamen får inte 

inofficiellt förlängas genom att den studerande bedriver utbildning på forskarnivå utan att 

vara formellt antagen. 

 

 Antagningsförfarande 

 

Högskoleförordningen 

 

7 kap 37 § Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning 

på forskarnivå skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan 

bestämmer. 

När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom 

annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon 

information behöver dock inte lämnas 

1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en 

anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, 

2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå 

vid ett annat lärosäte, eller 

3. om det finns liknande särskilda skäl. (SFS 2006:1053) 

 

7 kap 38 § En högskola som har fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom ett 

område får utan ny antagning besluta att en doktorand som har antagits vid något annat 

universitet eller någon annan högskola får övergå till högskolan och fortsätta sin 

utbildning och examineras där. Det gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen 

av sina forskarstudier förlagda till den högskolan inom det område som tillståndet att 

utfärda examina avser. Det som sägs i första stycket ska också gälla om en högskola 

genom att ha getts benämningen universitet har fått rätt enligt 1 kap. 11§ högskolelagen 

(1992:1434) att utfärda examina på forskarnivå. (SFS 2010:1064) 

 

Vid Luleå tekniska universitet gäller: 

Utannonsering av möjlighet att anställas som doktorand i ett forskningsämne sker 

kontinuerligt under året utan fastställda utannonseringstillfällen. Minimikravet är att 

annonsering sker på universitetets huvudanslagstavla och webbplats samt att annonsen ska 

anmälas till Arbetsförmedlingen. Ansökningstiden är i normalfallet tre veckor. 

 

Vid antagning av doktorand som ska genomgå utbildning inom ramen för anställning hos 

en annan arbetsgivare än Luleå tekniska universitet, via extern finansiering eller via 

stipendium finns fastställda riktlinjer ¹ ². 

 

 

 
------------------------------------------------------------------ 

¹Riktlinjer för externt anställd doktorand samt externt finansierad doktorand 

²Regler för stipendier vid Luleå tekniska universitet 
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Vid antagning av doktorand som påbörjat utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte eller 

vid antagning av person som har anställning som adjunkt vid Luleå tekniska universitet 

krävs ingen utannonsering av doktorandplatsen. 

 

Antagning till utbildning på forskarnivå ska vid Luleå tekniska universitet i första hand ske 

med målet doktorsexamen. 

 

Utbildning med målet licentiatexamen ska huvudsakligen rikta sig till personer som är 

yrkesverksamma och önskar kompetensutveckling i form av utbildning på forskarnivå.  

Eventuell antagning till utbildning med målet licentiatexamen sker efter samråd mellan 

prefekt och berörd fakultetsnämndsordförande. 

 

Doktorand som antagits till licentiatexamen och som efter examen önskar fortsätta 

studierna till doktorsexamen ansöker på nytt om antagning till senare del av 

doktorsexamen. 

 

Prefekt ansvarar för att en individuell studieplan upprättas enligt mall samt att en 

huvudhandledare och minst en biträdande handledare utses. 

 

Eventuellt tillgodoräknande av tidigare studier begärs av den sökande i samband med 

antagningen. Kurser som ingår i kravet för grundläggande och särskild behörighet får inte 

tillgodoräknas. Tillgodoräknande får ske då det bedöms att detta bidrar till kvalitet i 

utbildningen. Ordförande i berörd fakultetsnämnd beslutar om eventuellt tillgodoräknande. 

 

Det är inte tillåtet att en person med forskarexamen inom ett forskningsämne antas och 

avlägger examen inom samma forskningsämne trots annan inriktning inom ämnet. 

 

 Grundläggande behörighet 

 

Högskoleförordningen 

 

7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

1. avlagt en examen på avancerad nivå, 

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng 

på avancerad nivå, eller 

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 

kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande 

behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS2010:1064) 

 

Vid Luleå tekniska universitet gäller: 

Undantag från kravet på grundläggande behörighet sker genom att prefekten lämnar ett 

motiverat förslag till ordförande i berörd fakultetsnämnd som har att besluta. Ansökan om 

undantag ska behandlas restriktivt. 

 

Validering av tidigare yrkeserfarenhet sker genom att prefekt lämnar ett motiverat förslag 

till ordförande i berörd fakultetsnämnd som har att besluta om den sökandes 
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yrkeserfarenhet ska bedömas ha gett motsvarande kunskaper som avlagd examen eller 

fullgjorda kursfordringar enligt behörighetskravet. 

 

Ekvivalering krävs vid bedömning av om den sökandes utländska utbildning motsvarar 

behörighetskravet. Prefekt beslutar om ekvivalering när äktheten i dokumenten bekräftats 

av verksamhetsstödet. 

 

 Särskild behörighet 

Högskoleförordningen 

 

7 kap 40 § De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att 

studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 

1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 

2. särskild yrkeserfarenhet, och 

3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. (SFS 

2006:1053) 

 

Vid Luleå tekniska universitet gäller: 

Genomgången utbildning inom visst ämne/viss nivå/omfattning som är nödvändig för att 

doktoranden ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå ska formuleras som 

särskild behörighet. Förväntan är att doktoranden ska nå examensmålet inom beräknad 

utbildningstid och med god kvalitet. Alltför specifik särskild behörighet kan dock begränsa 

antagning av doktorander och ska därför undvikas. Det finns ej stöd i lag att göra undantag 

från kravet på särskild behörighet. Kravnivå på språkkunskaper kan anges som en särskild 

behörighet: engelska och/eller svenska. 

 

 Urval  

Högskoleförordningen 

 

7 kap 41 § Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med 

hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av 

förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. 

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller 

yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge den sökande 

företräde framför andra sökande. (SFS2010:1064) 

 

Vid Luleå tekniska universitet gäller: 

Beredning sker av en av prefekten utsedd rekryteringsgrupp. Bedömning av grad av 

sökandens kunskaper, förmåga och färdigheter sker inledningsvis med hjälp av i ansökan 

bifogat skriftligt underlag där studieresultat inklusive självständigt arbete dokumenterats. 

Därefter genomförs intervjuer med ett urval av de sökande samt kontakt tas med angivna 

referenspersoner (examinator/arbetsgivare). Syftet med rekryteringsgruppens arbete är att 

bedöma den presumtiva doktorandens förutsättningar att genomföra en effektiv utbildning 

som leder fram till examen av internationellt hög kvalitet samt avlägga examen inom 

stipulerad utbildningstid.  

 



  Styrande dokument 7(7) 
Område Datum Dnr 

  LTU-4017-2020 
 Process 

  

 

Urval krävs då flera sökande uppfyller behörighetskraven för antagning till utbildning på 

forskarnivå i ämnet. Rekryteringsgruppen rangordnar då de sökandena med hänsyn till 

deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I den allmänna studieplanen för 

forskningsämnet framgår vilka urvalskriterier som tillämpas för ämnet. Enbart det 

förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet 

tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra 

sökande. Vid lika meriter ska underrepresenterat kön inom forskningsämnet prioriteras. 

 


