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Antagningsordning utbildning på forskarnivå 
 
Antagning till utbildning på forskarnivå 
En lokal antagningsordning för utbildning på forskarnivå omfattar de föreskrifter 
som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och 
om hur beslut fattas och kan överklagas. (Högskoleförordningen (HF), 6 kap. 3 §). 
Högskolans styrelse beslutar om antagningsordning för utbildning på forskarnivå. 
 

1. Utbildning på forskarnivå 
Enligt examensordningen finns två examina på forskarnivå; licentiatexamen och 
doktorsexamen. Den utbildning som ska avslutas med doktorsexamen omfattar 240 
högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Den utbildning som ska 
avslutas med licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års 
heltidsstudier. Licentiatexamen kan avläggas som en delexamen för doktorsexamen. 
Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar s.k. institutionstjänstgöring, det 
vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid. I de 
fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i 
motsvarande omfattning, det vill säga fem års studier vid institutionstjänstgöring 
omfattande 20 procent.  
 
Utbildningens inriktning samt fördelning mellan kurser och avhandlingsdel samt 
examination regleras i den allmänna studieplanen för respektive 
forskarutbildningsämne.  
 

2. Utlysning av doktorandtjänster 
Högskolan skall genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera 
om den lediga anställningen, så att den som är intresserad av anställningen kan 
anmäla det till högskolan inom viss tid. Informationen behöver dock lämnas bara om 
en doktorand ska anställas i samband med antagning till utbildningen och om det 
följer av 7 kap. 37 § att informationen ska lämnas vid antagningen (HF, 5 kap. 5 §). 
Vid Högskolan Kristianstad sker ledigkungörelse av anställning som doktorand i 
enlighet med anställningsordningen. Alla doktorandanställningar ska sökas i öppen 
konkurrens och annonseras.  
 
Ett anställningsärende initieras av ansvarig forskare i samråd med berörd 
avdelningschef som tillsammans med HR-avdelningen och dekan formulerar en 
anställningsprofil. Vid annonsering anges de särskilda krav som sökanden ska 
uppfylla för att antas som doktorand. Sådana krav ska formuleras med hänsyn till de 
grundläggande och särskilda behörighetskrav som beskrivs i den allmänna 
studieplanen samt de aspekter av jämställdhet och likabehandling som beskrivs i 
anställningsordningen vid Högskolan Kristianstad. Dekan ansvarar även för att föra 
ärendet till Rektor som fattar beslut om att annonsering och anställning kan ske.  
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3. Antagning till forskarutbildning 
Enligt HF 7 kap. 34-38 §§ framgår följande angående antagning till 
forskarutbildning: 
 
Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan 
erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har 
studiefinansiering. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att 
den sökande  

1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som 
högskolan kan ha föreskrivit, och 

2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig 
utbildningen.  

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på 
forskarnivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan 
bestämmer. När högskolan avser att anta en eller flera doktorander ska högskolan 
genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. 
Någon information behöver dock inte lämnas  

1. vid antagning av en doktorand som ska 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.  

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 examen avser.  
 
Vid Högskolan Kristianstad tillämpas särskilda skäl enligt punkten 3 i de fall en 
doktorand som är antagen till licentiatexamen ansöker om att antas till 
doktorsexamen. 

 

4. Behörighetsvillkor och urval 
För att bli antagen till utbildningen på forskarnivå krävs det att den sökande har 
grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha 
föreskrivit, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra 
sig utbildningen (HF 7 kap. 35 §).  
 
Vid bedömning av behörigheten för sökande med utländsk högskoleutbildning bör i 
de flesta fall den utbildning som ger grundläggande behörighet till utbildning på 
forskarnivå i det land där den utfärdas också ge grundläggande behörighet vid 
Högskolan Kristianstad. I de fall skillnader mellan ländernas utbildning är stor eller 
där det finns osäkerhet bör yttrande från Universitets- och högskolerådet (UHR) 
inhämtas. 
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4.1. Grundläggande behörighet för antagning till forskarutbildning  
Grundläggande behörighet bedöms utifrån de förkunskaper som generellt krävs för 
att sökanden ska bli antagen till utbildningen. Grundläggande behörighet har den 
som har: 

- avlagt en examen på avancerad nivå,  

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 
högskolepoäng på avancerad nivå, eller 

- 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 (HF 7 kap. 39 §).  
 

4.2. Särskild behörighet  
Särskild behörighet bedöms utifrån de förkunskaper som kan vara föreskrivna utöver 
de grundläggande behörighetskraven för att sökanden ska bli antagen till 
utbildningen. Dessa krav ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse:   

- kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,  

- särskild yrkeserfarenhet, och  

- nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av 
utbildningen (HF 7 kap. 40 §). 

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå vid Högskolan 
Kristianstad beslutas av fakultetsnämnd och framgår av den allmänna studieplanen 
för respektive ämne.  
 

4.3. Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen 
Ett 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 (HF 7 kap. 41 §). Vid 
Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder: 

- tidigare studieresultat  
- kvaliteten i tidigare självständiga arbeten 
- projektplan (i förekommande fall) 
- motivation och förväntningar på forskarutbildningen 
- teoretisk mognad  
- förmåga att tillägna sig handledning 
- förmåga till självständighet  
- språklig och analytisk förmåga. 
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5. Individuell studieplan 
För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan (HF 6 kap. 29 §). 
Planen ska bland annat innehålla högskolans och doktorandens åtaganden, planering 
av kurser och utbildningens övriga moment samt en tidsplan för doktorandens 
utbildning. Planen upprättas i samråd mellan doktorand och dennes handledare och 
godkänns av berörd fakultetsnämnd. Huvudhandledaren ansvarar för att en 
individuell studieplan upprättas i anslutning till antagningen och att den uppdateras 
och följs upp årligen.  
  

6. Finansiering 
Högskolan får endast anta sökande till utbildning på forskarnivå som anställs som 
doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock 
anta en sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan 
bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att 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 /…/ (HF 7 kap. 36 §). Vid Högskolan Kristianstad kan 
konstruktioner i form av så kallade industridoktorander, kommundoktorander eller 
kombinationsanställningar, som helt eller delvis finansieras av offentlig eller privat 
verksamhet, utgöra grund för sådan antagning. Utbildningsbidrag kan endast i 
undantagsfall utgöra grund för studiefinansiering och ska särskilt motiveras. 
En doktorand vars studiefinansiering består av stipendium ska efter ansökan 
anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen återstår 
en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning på forskarnivå på heltid som 
avses leda till doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. Detta gäller dock 
inte om rektorn har beslutat att dra in doktorandens resurser enligt 6 kap. 30 § (HF 5 
kap. 4§). 
 
En doktorand vars studiefinansiering består av stipendium behöver inte anställas 
enligt 4 § om stipendiet lämnas inom ramen för: 

- ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram där stipendier utgör 
vedertagen finansieringsform med skäliga stipendievillkor och den 
antagande högskolan har insyn i dessa villkor och i hur stipendiet betalas 
ut, eller 

- ett av Europeiska unionen finansierat program eller andra samarbeten, där 
stipendier med skäliga stipendievillkor utgör en vedertagen 
finansieringsform och där krav på finansiering genom anställning blir ett 
hinder för den antagande högskolans medverkan (HF 5 kap. 4a §). 

 

7. Överklaganden 
HF 12 kap. 2 § reglerar vilka beslut från högskolan som får överklagas. Beslut om 
anställning som doktorand kan, till skillnad från andra anställningsbeslut vid en 
högskola, inte överklagas. Däremot kan beslut om tillgodoräknanden av utbildning 
eller yrkesverksamhet överklagas. 
 
Om en myndighet finner att ett beslut är uppenbart felaktigt i något väsentligt 
hänseende och det har tillkommit nya omständigheter, ska myndigheten ändra 
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beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon 
enskild part (Förvaltningslagen 2017:900).  
 
 


	Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan Kristianstad
	Antagningsordning utbildning på forskarnivå
	Antagning till utbildning på forskarnivå
	1. Utbildning på forskarnivå
	2. Utlysning av doktorandtjänster
	3. Antagning till forskarutbildning
	4. Behörighetsvillkor och urval
	4.1. Grundläggande behörighet för antagning till forskarutbildning
	4.2. Särskild behörighet
	4.3. Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen

	5. Individuell studieplan
	6. Finansiering
	7. Överklaganden


