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Universitetsförvaltningen                     2002-01-28 
Byråchef Per Leander 
 

 
Beslut 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att  fastställa antagningsordning för forskarutbildningen vid LTU enligt bilaga punkt 21. 

 
 
 
Antagningsordning för forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet 
 
Enligt Högskoleförordningen 2:2 ska styrelsen för en högskola själv besluta 
… 
8.  om de antagningsordningar som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket och 8 kap. 3 § tredje 
stycket,  
… 
 
I sistnämnda paragraf och stycke står: 
Särskilt skall universitetets eller högskolans antagningsordning finnas tillgänglig. Med 
antagningsordning avses de regler för forskarutbildning som universitetet eller högskolan 
tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och urval, dels i fråga om hur beslut om 
antagning fattas. 
 
Behörighet för forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet 
 
Behörig att antas till forskarutbildning är den som har dels grundläggande behörighet, dels den 
särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit för varje enskilt ämne. 
 
• Grundläggande behörighet har den som gått igenom grundläggande högskoleutbildning om 

minst 120 poäng eller som i någon annan ordning inom eller utom landet förvärvat i 
huvudsak motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl, får fakultetsnämnden för en 
enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet. 

• Den särskilda behörigheten till forskarutbildning inom forskarutbildningsämne vid LTU 
regleras i respektive ämnes allmänna studieplan. Vid LTU gäller allmänt att det för särskild 
behörighet krävs avlagd grundexamen, t ex kandidat-, magister- eller civilingenjörsexamen, 
omfattande minst 120 poäng. Vidare ska den sökande ha goda kunskaper inom för forskar-
utbildningsämnet centrala ämnen, vilket kan regleras genom krav på viss inriktning 
och/eller vissa kurser i grundexamen. 

• Bedömningen av huruvida behörighetskraven är uppfyllda ankommer på ämnesföreträdare 
och prövas i samråd med handledaren. Om forskarutbildningsämnet saknar ämnesföre-
trädare gör prefekten denna prövning. 

 
Urval till forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet 
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• Enligt Högskoleförordningen gäller att urval bland sökande, som uppfyller behörighets-

kraven, ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 
• Vid urvalet ska vidare universitetets jämställdhetspolicy beaktas. 
 
 
 
Antagning till forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet 
 
Vid Luleå tekniska universitet gäller följande inför antagning: 
• Den som är intresserad av att påbörja forskarstudier och uppfyller behörighetskraven ska 

först ta kontakt med ämnesföreträdaren för ämnet i fråga. Ämnesföreträdaren, eller prefekt, 
informerar om hur forskarutbildningen bedrivs vid avdelningen, tänkbara forsknings-
arbeten, finansiering, mm. 

• Den som bedöms uppfylla behörighetskraven fyller sedan i SCB:s blankett ”Ansökan om 
antagning till forskarutbildning” 
(http://www.scb.se/utbildning/Hogskola/Register/Ansokan.pdf). 
Blanketten kan också erhållas från institutionen och lämnas ifylld till densamma. 

• Antagning till forskarutbildning får endast ske om erforderliga förutsättningar finns vad 
avser finansiering, forskningsmiljö, handledning och kursutbud för en effektiv utbildning 
som leder fram till examen av internationellt hög kvalitet. Antagningsbeslutet innebär att en 
doktorand som bedriver forskarstudier med framgång ska kunna få handledning och sådana 
studievillkor som krävs för studierna fram till doktorsexamen (sammanlagt fyra års heltids-
studier) inom en total studietid på högst åtta år, respektive licentiatexamen (sammanlagt två 
års heltidsstudier) inom en total studietid på högst fyra år. 

• Vid antagningen fastställs samtidigt individuell studieplan inklusive finansieringsplan och 
dessutom utses handledare och examinator. 

• Beslut om antagning till forskarutbildning, fastställande av individuell studieplan samt 
utseende av handledare och examinator fattas av prefekt vid ansvarig institution. Antag-
ningsbeslutet fylls i på blanketten ”Ansökan om antagning till forskarutbildning” och 
skickas till fakultetsnämndens sekreterare tillsammans med fastställd individuell studieplan, 
finansieringsplan samt namn på utsedd examinator. 

 
Registrering 
 
Institutionen ansvarar för registrering av doktorander samt rapportering av forskarutbildnings-
kurser och uppnådd andel inom forskarutbildning. Etablering i Ladok ombesörjs av Ladok-
gruppen inom universitetsförvaltningen. 
 


