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Antagningsordning för utbildning på 
forskarnivå vid Södertörns högskola 

1. Inledande bestämmelser 
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå utgör en del av Södertörns högskolas lokala 
föreskrifter för denna utbildning och har fastställts av högskolans styrelse. 

Antagningsordningen innehåller de regler om behörighet, urval med mera som tillämpas vid 
antagning till utbildning på forskarnivå vid Södertörns högskola. Föreskrifter som innebär 
högre och mer detaljerade krav än de nedanstående kan vara fastställda i den allmänna 
studieplanen för respektive forskarutbildningsämne. 

Regler angående tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i kapitel 6 och 7 i 
Högskoleförordningen. Dessa återges nedan tillsammans med de lokala 
tillämpningsföreskrifter som gäller vid Södertörns högskola. Med doktorand avses även 
forskarstuderande som antagits till licentiatexamen. 

Eventuell delegation ska ske i enlighet med av Fakultetsnämnden fastställd 
delegationsordning. 

2. Tillträde till utbildning på forskarnivå 

2.1. Information om doktorandplatser 

Författningsföreskrift 

Högskoleförordningen kapitel 6 
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Paragraf 3 Studenter ska ges tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan 
ska se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information om 
utbildningen som behövs. 

Högskolan ska också se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I en antagningsordning 
tas de föreskrifter in som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och 
antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. (Förordning 2010:1064). 

Högskoleförordningen kapitel 7 

Paragraf 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. (Förordning 2006:1053). 

Lokal tillämpningsföreskrift 
• Antagning till utbildning på forskarnivå bör i normalfallet ske samlat efter information om 

tillgängliga platser. Detta gäller inte bara doktorandanställningar utan också andra former 
av doktorandplatser. 

• Doktorandplatser ska utlysas på respektive forskarutbildningsområdes och 
forskarutbildningsämnes webbplats, på lärosätets centrala webbplats, på anslagstavlor 
och, i de fall det befinns vara lämpligt, i dagspress. Utlysning inom forskarskolan the 
Baltic and East European Graduate School (BEEGS) ska göras på the Centre for Baltic 
and East European Studies’ (CBEES) webbplats. Utlysning av doktorandplatser ska i 
normalfallet ske även internationellt. 

• Utlysning av doktorandplatser ska företrädesvis ske vid fasta tillfällen under året. 
• Samtliga utlysningar ska behandlas av Fakultetsnämnden. Respektive 

forskarutbildningsämne lämnar förslag till forskarutbildningsområdet för beredning 
områdesvis. Utlysningarna kvalitetssäkras och kontrolleras så att gällande föreskrifter 
tillämpas. 

• Om högskolan annonserar en doktorandplats, och doktorandanställning vid högskolan är 
kopplat till doktorandplatsen, ska även anställningen utlysas i annonsen.  

• Anmälan om antagning till utbildning gäller som ansökan om doktorandanställning om det 
framgår av annonsen.  

• Exempel på tillfällen då utlysning på grund av särskilda skäl ej behöver ske är att den 
sökande har ett eget stipendium eller annan egen studiefinansiering. 

• Om en person i andra fall än enligt ovan lämnar in anmälan till utbildningen ska 
Fakultetsnämnden utan dröjsmål besluta antingen att sökanden inte antas eller att den 
sökta doktorandplatsen ska annonseras ut. 
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2.2. Antagningsförfarande 

Författningsbestämmelser 

Högskoleförordningen kapitel 7 

Paragraf 35 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. 

(Förordning 2010:1064). 
 
Paragraf 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. (Förordning 2010:1064). 

Lokal tillämpningsföreskrift 
• En ansökan om antagning till forskarutbildning ska ställas till högskolan.  
• Antagning till doktorandplats ska beredas inom forskarutbildningsområdet som utifrån de 

urvalskriterier som framgår av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet 
och i kapitel tre i denna text rangordnar de sökande. I den mån området har flera 
forskarutbildningsämnen bereds frågan först inom berört ämne.  

• Vid antagning av doktorander till Södertörns högskolas verksamma forskarskolor ska en 
representant från berörd forskarskola vara med i beredningsprocessen på områdesnivå. 

• De som deltar i antagningsförfarandet ska vara väl förtrogna med gällande regelverk. 
Doktorander ska vara representerade i beredningsprocessen. 

• Beslut om antagning sker i Fakultetsnämnden efter beredning inom 
forskarutbildningsområdet. I den mån området har flera forskarutbildningsämnen bereds 
frågan först inom berört ämne. 

• De sökandes behörighet ska kontrolleras före antagning. Såväl antagnings- som 
avslagsbeslut ska dokumenteras skriftligt av Fakultetsnämnden för att säkerställa 
doktorandernas rättssäkerhet i antagningsförfarandet. Forskarutbildningsområdet ska 
skriftligen redovisa vem eller vilka som berett ansökningarna samt av vilken instans 
dessa personer utsetts. 
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2.3. Studiefinansiering 

Författningsföreskrifter 

Högskoleförordningen kapitel 7 

Paragraf 36 Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande 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 eller konstnärlig 
doktorsexamen. (Förordning 2010:1064). 

Lokal tillämpningsföreskrift 
• Som regel ska forskarstuderande som genomgår sin utbildning vid Södertörns högskola 

erbjudas anställning som doktorand för att finansiera sina studier. Finansiering sker i 
normalfallet med fakultetsmedel och genom externa forskningsanslag. 

• Prefekt vid aktuell institution eller föreståndare vid CBEES ska ombesörja att det 
upprättas en finansieringsplan som täcker hela utbildningstiden innan slutligt beslut om 
antagning fattas.  

• Finansieringsplanen ska därefter finnas med som en bilaga till den individuella 
studieplanen under hela utbildningstiden. I bilagan beskrivs forskarutbildningens 
finansiering, termin för termin.  

• Finansieringsplanen jämte den individuella studieplanen följs upp av Fakultetsnämnden 
minst en gång per år. 

• För studerande med annan finansiering ska ett avtal tecknas med en finansierande part 
(företag, myndighet, annan högskola etcetera). I de fall där finansieringen ska ske inom 
ramen för en anställning hos annan arbetsgivare ska chef för verksamheten tillstyrka hela 
studieplanen, för att därmed intyga att utbildningen kan ske så som den beskrivs.  

• Enbart i undantagsfall kan doktorander med stipendier antas, dock endast under 
förutsättning att dessa kan erbjudas liknande villkor vad gäller försäkringsskydd etcetera 
som doktorander med doktorandtjänst.  

• Beslut om antagning som innebär att den sökande har någon annan form av 
studiefinansiering än doktorandtjänst ska prövas med särskild noggrannhet för att 
säkerställa doktorandernas rättssäkerhet. Beslut om detta fattas i Fakultetsnämnden och 
kan inte delegeras. 

• De sökande som inte kan få doktorandanställning och inte heller har annan godtagbar 
studiefinansiering kan inte antas till forskarutbildning. 

 

2.4. Antagning till forskarutbildning med licentiatexamen som mål 
Antagning till utbildning på forskarnivå kan ske antingen med doktorsexamen eller med 
licentiatexamen som slutmål. 
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Lokal tillämpningsföreskrift 
• Antagning till forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål ska ses som ett 

undantag från den normala ordningen och bör därför prövas med särskild noggrannhet. 
Beslut om detta fattas i Fakultetsnämnden och kan inte delegeras. 

• Ansökan från en doktorand som antagits till licentiatstudier att fortsätta till doktorsexamen 
ska prövas i konkurrens med andra sökanden. 

2.5. Möjligheten till tillgodoräknande vid urval 

Författningsföreskrifter 

Högskoleförordningen kapitel 6 

Paragraf 6 Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning 
med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid 
en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan 
utbildningarna. Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med 
godkänt resultat: 
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller 

Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om 
erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, eller 

2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. (Förordning 2006:1053). 
 
Paragraf 7 En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 
paragraf 6, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan 
beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för 
vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även tillgodoräknas motsvarande 
kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. (Förordning 2006:1053). 
 
Paragraf 8 Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för 
tillgodoräknande. Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om 
inte annat framgår av lag eller förordning. (Förordning 2010:1064). 

Högskoleförordningen kapitel 7 

Paragraf 41 Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt paragraferna 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 förhållande 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. (Förordning 2010:1064). 

http://www.notisum.se/rnp/document/?id=19930100#K6P6
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Lokal tillämpningsföreskrift 
• Ett schablonmässigt tillgodoräknande av andra året i en masterexamen är inte tillåtet. 

Fakultetsnämnden ansvarar för att förhindra att systematisk förtur ges till sökande med 
masterexamen i syfte att förkorta utbildningen till mindre än fyra år. 

• Tillgodoräknande av tidigare utbildning får inte ske i samband med antagningen. 
• Ett eventuellt tillgodoräknande ska alltid ske på doktorandens initiativ och prövas i varje 

enskilt fall för varje enskild kurs i förhållande till examensfordringarna för utbildning på 
forskarnivå. 

• Tillgodoräknande av tidigare utbildning beslutas inom respektive 
forskarutbildningsområde för forskarutbildning. I den mån området har flera 
forskarutbildningsämnen beslutas frågan inom berört ämne. Fakultetsnämnden delges 
tillgodoräknande i form av protokoll. 

• Doktoranden kan överklaga beslut om tillgodoräknande. 

3. Behörighet och urval 

Författningsföreskrifter 

Högskoleförordningen kapitel 7 
Paragraf 35 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. 

(Förordning 2010:1064). 
 
Paragraf 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. (Förordning 2010:1064). 
 
Paragraf 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. 
 
Paragraf 41 Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt paragraferna 35 och 36 ska 
göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Högskolan bestämmer 
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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. (Förordning 2010:1064). 

Lokal tillämpningsföreskrift 
• Behörighetskraven ska vara uppfyllda när ansökningstiden går ut. 

Krav på särskild behörighet 
• De särskilda behörighetskraven ska vara preciserade och relevanta och framgå av den 

allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet. Särskild behörighet är inte en utökad 
allmän behörighet, utan ett krav på för forskarutbildningen nödvändig kunskapsbas. 

• Kraven på särskild behörighet ska noggrant granskas, diskuteras och fastställas i 
Fakultetsnämnden. De förkunskapskrav som anges för särskild behörighet ska vara helt 
nödvändiga för att doktoranden ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Bedömningsgrunder för urval 
• Urvalskriterierna för att bli antagen till forskarutbildning finns listade nedan samt mer 

preciserat i respektive forskarutbildningsämnes allmänna studieplan. 
• Urvalsprocessen ska ske med noggrannhet och förfarandet ska kännetecknas av 

förutsägbarhet och genomskinlighet avseende de bedömningsgrunder som tillämpas. 
• Fakultetsnämnden beslutar om antagning eller avslag baserat på 

forskarutbildningsområdets samlade bedömning av ansökan samt vad som framkommit i 
samband med intervjuer av de sökande och från referenstagning. 

• Inför beslut om antagning till forskarutbildning ska Fakultetsnämnden bedöma: 
- studentens meriter och kompetens, 
- det individuella forskningsprojektets kvalitet,  
- det individuella forskningsprojektets lämplighet och genomförbarhet som 

doktorandprojekt. 
- För doktorander inom forskarskolan BEEGS bedöms forskningsprojektet efter dess 

förankring i forskarskolans specifika geografiska område; orientering mot 
Östersjöländerna eller Östeuropa, 

- Finansieringsplan, 
- att frågor om forskningsetik har beaktats,  
- om den samlade handledarkompetensen kan bistå med god och professionell 

handledning samt relevant expertis. 
• Fakultetsnämnden ska i allmänna studieplaner för varje forskarutbildningsämne fastställa 

vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra 
sig forskarutbildning i detta ämne. I sammanhanget erinras om kapitel 6, paragraf 35 i 
Högskoleförordningen. 
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