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Ämnesområde 
Forskarutbildningen ska utveckla självständiga forskare främst inom ämnet naturresurs- och 
miljörätt. På det miljörättsliga planet innebär detta bland annat en fördjupning i och analys av 
förhållandet mellan rättsregler och påverkan på den yttre miljön. En central fråga är huruvida 
rätten är ändamålsenligt utformad för att skydda miljövärden av olika slag. I detta ligger att 
undersöka om och hur miljöpolitiska mål kan genomföras med rättsliga instrument (rättsliga 
styrmedel), liksom att utreda olika slags rättsliga hinder mot ett miljöpolitiskt genomförande i 
lagstiftningen och i rättsprinciper med andra syften än miljöskydd. 
 
På det naturresursrättsliga området inriktas uppmärksamheten på utnyttjandet av naturresurser 
av olika slag. Sådana frågor kan behandlas enligt ovan ur ett renodlat miljörättsligt perspektiv, 
men även utifrån allmänt offentligrättsliga eller civilrättsliga utgångspunkter och i allmänhet 
med tydlig anknytning till fastighetsrätten.  
 
Den rättsvetenskapliga metoden i avhandlingen kan variera med hänsyn till det individuella 
avhandlingsämnet. En rättsdogmatisk metod är ibland helt central. Den miljö- och 
naturresursrättsliga kontexten innebär dock att även andra vetenskapliga metoder ofta måste 
komplettera den rättsdogmatiska. I allmänhet krävs även insikter i naturvetenskapliga ämnen 
för att kunna relatera rättsreglerna till miljöförhållandena. På motsvarande sätt kan även andra 
samhällsvetenskaper ha betydelse i avhandlingsarbetet.  
 
De rättsregler som studeras kan avse Sveriges rättsordning, men också andra staters, liksom den 
internationella miljörätten och, den allt viktigare, EG-miljörätten. 
 
En forskarstuderande kan, under de förutsättningar som anges nedan, antas till forskarutbildning 
i rättsvetenskap för att behandla ett annat rättsområde än miljö- och naturresursrätt.  
 
Uppläggning av forskarutbildningen 
Tidsramen för doktorsexamen är fyra år vid heltid, för licentiatexamen två år vid heltid. Vid 
målet doktorsexamen ska handledaren vara professor eller docent i rättsvetenskap. Vid målet 
licentiatexamen ska handledaren vara jur dr eller fil dr i rättsvetenskap.  
 
Det ingår i forskarutbildningen att den forskarstuderande ska presentera sina teorier och 
resultat samt i övrigt aktivt medverka på seminarier vid såväl Luleå tekniska universitet som vid 
andra lärosäten. Doktoranden ska även under forskningsarbetet skapa kontakter med sådana 
aktörer utanför universitetsvärlden som har anknytning till avhandlingsämnet och i detta 
sammanhang även presentera forskningsresultaten. 
 
För varje forskarstuderande upprättas en individuell studieplan (enligt fastställd mall) som 
årligen följs upp av handledare, doktorand och prefekt gemensamt.  
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Behörighet/Urval 
Grundläggande behörighet: 
Enligt fastställd antagningsordning för forskarutbildning 
http://www.ltu.se/doc/Antagningsordning_fo_utb_beslut_US_april_02.doc 
 
Särskild behörighet 
Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap alternativt jur kandidat. Den som har förvärvat i 
huvudsak motsvarande kunskaper i annan ordning anses behörig. 
 
Urval:  
Enligt fastställd antagningsordning för forskarutbildning 
http://www.ltu.se/doc/Antagningsordning_fo_utb_beslut_US_april_02.doc 
Dessutom ska sökanden bedömas lämplig att följa forskarutbildningen, varvid särskilt ska 
beaktas sökandens kunskaper inom det rättsområde som ska behandlas i avhandlingen och 
skriftliga arbeten på C- och D-nivå i den rättsvetenskapliga grundutbildningen respektive 
skriftliga arbeten i jur kand-utbildningen.  
 
Vid urvalet prioriteras forskarstuderande inom ämnet miljö- och naturresursrätt. Om en 
sökande vill behandla ett annat rättsområde än miljö- och naturresursrätt ska beaktas om det 
finns praktiska möjligheter att stödja forskningen. Doktorandtjänsten måste i ett sådant fall i sin 
helhet finansieras på annat sätt än genom institutionens resurser. 
 
Prov som ingår i utbildningen 
Kurserna ska motsvara 20-40 poäng vid licentiatexamen och 40-60 poäng vid doktorsexamen. 
Obligatoriska kurser är sådana som avser rättsvetenskaplig teori och metod. I övrigt fastställs 
kursinnehållet av ämnesföreträdaren med hänsyn till vad som är lämpligt för respektive 
avhandlingsämne. För att få tillgodoräkna sig en kurs ska den forskarstuderande ha examinerats. 
Formerna för examination får variera. 
 
Examina  
Forskarutbildningen ska leda till filosofie doktors- eller licentiatexamen. För forskarsstuderande 
med jur kand examen får forskarutbildningen i stället leda till juris doktors- eller 
licentiatexamen. 
 
Den som antagits till forskarutbildning med sikte på en doktorsexamen har möjlighet att välja 
att avlägga en licentiatexamen under pågående forskarutbildning. 
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Kvalitativa mål 
Den som avlägger en forskarexamen vid Luleå tekniska universitet ska uppfylla mål enligt 
nedan, varvid eventuella brister i något eller några avseenden accepteras om de uppvägs av 
särskilt goda resultat i andra avseenden. 

Licentiatexamen 
• Inneha djup kunskap i det egna avhandlingsämnet (vetenskapliga frågor med direkt 

anknytning till den egna forskningsuppgiften) och dess praktiska tillämpning. 
• Inneha bred kunskap om forskningsämnet (den vetenskapliga disciplinen), nationellt 

och internationellt. 
• Förmåga att förmedla vetenskaplig och populärvetenskaplig forskning skriftligt och 

muntligt. 
• Förmåga att formulera nya forskningsproblem och –frågor och att tillämpa 

forskningsmetodik främst inom det egna forskningsämnet. 
• Förmåga att undervisa på grundutbildningsnivå och att handleda studenter till och med 

magisternivå. 
• Förmåga att kritiskt granska vetenskapliga resultat och kunna ta till sig ny kunskap 

samt kunna konstruktivt opponera på vetenskapliga arbeten. 
• Förmåga att genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med andra forskare. 
• Behärska forskningens ”hantverk”, d.v.s. litteratursökning, källhantering, publicering 

m m. 
 
Doktorsexamen 
Mål som för licentiatexamen, och därutöver: 

• Fördjupad kunskap i det egna avhandlingsämnet och breddad kunskap om det egna 
forskningsämnet, nationellt och internationellt. 

• Visa en betydande grad av självständighet i forskningen, bl a genom att självständigt 
kunna starta och genomföra forskningsprojekt. 

• Förmåga att skapa nya utvecklingsbara frågeställningar/teorier eller på annat sätt bidra 
med ny kunskap av långsiktig betydelse. 

• Förmåga till internationellt forskningssamarbete. 
• God förmåga till samverkan med omgivande samhälle. 
• Förmåga att skriva egna ansökningar om forskningsmedel. 

 
 
 
 

  
 


