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Sammanfattning 
 

Antagningsordning för utbildning på 
forskarnivå beskriver både nationella 
föreskrifter och Högskolan i Borås 
bestämmelser för utlysning av studieplatser, 
ansökan och antagning med doktorsexamen 
och licentiatexamen som slutmål. 
Antagningsordningen beskriver vidare vilka 
behörighetskrav som gäller för sökande samt 
hur urval och tillgodoräknande ska ske före 
antagning. Antagningsordningen beskriver 
slutligen vilka finansieringskrav som ställs 
vid antagning. 
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Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid 
Högskolan i Borås 
 

 

Inledning 
Med antagningsordning avses de regler för utbildning som högskolan 
tillämpar i fråga om antagning. I en antagningsordning tas de föreskrifter in 
som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning 
och om hur beslut fattas.  

 
Syfte 
Syftet med reglerna är att säkerställa att studenters antagning till 
forskarutbildning vid Högskolan i Borås hanteras enhetligt och korrekt. 

 
Gällande bestämmelser 
Huvudsakligt innehåll i denna handling är hämtat från Högskoleförordning 
(HF) 1993:100, men även Högskolelagen (HL). 
 
Styrelsen fastställer i vilka ämnen forskarutbildning anordnas utifrån av 
Universitetskanslerämbetet godkända forskningsområden med tillhörande 
examenstillstånd (6 kap 5c, 5d § HF). 
 
Den allmänna studieplanen för forskarutbildningen inom ett ämne beskriver 
huvudsakligt innehåll i utbildningen, krav på särskild behörighet och övriga 
föreskrifter som behövs (6 kap 27 § HF). 
 
Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan 
erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och 
studiefinansiering för hela forskarutbildningstiden (7 kap 34, 36 § HF). 
 
Den som bedriver forskarstudier ska vara antagen till utbildning på 
forskarnivå. 
 

Tillträde till utbildning på forskarnivå 
Innehållet i denna antagningsordning är framlagd såsom en tänkt 
antagningsprocess fortskrider, med inledande information om en 
utbildningsplats och utlysning av denna och avslutningsvis antagningsbeslut. 
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1. Studiefinansiering 
Till utbildning på forskarnivå får de sökande antas som uppfyller ”Regler om 
studiefinansiering av forskarutbildning till doktorander vid Högskolan i 
Borås” (dnr: 462-18). 
 
Akademichef tillser att studiefinansieringen är tryggad under hela den avsedda 
studietiden fram till och med avsedd examen (licentiat- eller doktorsexamen). 
Detta gäller dock inte vid beslut om indragning av resurser enligt 6 kap 30 § 
HF. 
 
Vid antagning till utbildningen på forskarnivå med s.k. annan finansiering 
ansvarar akademichef för att en noggrann prövning av studiefinansieringen 
genomförs. 
 
Syfte 
Syftet med finansieringsreglerna är att skapa en enhetlig hantering vid 
antagning av forskarstuderande samt tillse att bl.a. skatteregler tillämpas 
korrekt avseende stipendier. 

 
1. Vid Högskolan i Borås är huvudregeln att finansiering av 

forskarutbildning ska ske genom doktorandanställning alternativt via 
anställning hos annan arbetsgivare, s.k. samverkansdoktorand. 

2. Vid Högskolan i Borås får stipendier för studiefinansiering inom 
forskarutbildningen inte inrättas. 

3. Vid bedömning av annan studiefinansiering har akademichef ansvar för 
att bedömningen baseras på ett tillfredsställande underlag. 

4. Före beslut om antagning ska en plan för studiefinansiering finnas. 

Antagning får ske om högskolan finner att studiefinansieringen kan säkras 
under hela utbildningstiden 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 och åtta år när det gäller doktorsexamen. 

 
Då studiefinansiering för en doktorand sker via annan arbetsgivare än 
Högskolan i Borås ska kontrakt med arbetsgivaren finnas i syfte att trygga de 
finansiella förhållandena fram till avsedd examen (licentiat- eller 
doktorsexamen). Kontrakt avseende hela den planerade utbildningstiden ska 
säkras. Kontrakt upphävs om indragning av resurser enligt 6 kap 30 § HF 
skulle bli aktuellt. Skulle doktorandens finansiering falla bort under 
studietiden ska akademichef göra ansträngningar för att finna alternativ 
studiefinansiering för doktoranden, dock är högskolan i detta fall inte skyldig 
att överta finansiering av doktoranden. 
 
Skulle finansiering för en doktorand, som antagits med stipendium bortfalla 
under studietiden, har högskolan (akademin) en skyldighet att trygga 
försörjningen under den avsedda, resterande studietiden. Detta gäller dock 
inte vid beslut om indragning av resurser enligt 6 kap 30 § HF. Högskolan har 
dock inget finanseringåtagande i de fall finansieringen bortfaller för s.k. 
samverkansdoktorander.  
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Vid antagning av forskarstuderande med någon form av annan finansiering 
ska akademichef granska finansiering och villkor och tillstyrka antagning 
innan antagning kan ske. 
 
 
2. Information 
God, tydlig och fullständig information om utbildningen och 
antagningsprocessen ska finnas tillgänglig bl.a. på högskolans webbplats. 
Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå ska vara öppen och tydlig.  

 
Relevant och nödvändig information om högskolans regelverk samt formalia 
för utbildning på forskarnivå ska likaså finnas publikt tillgänglig. 
Informationen ska även finnas på engelska. 
 
 
3. Utlysning av utbildningsplats 
Ledig utbildningsplats ska som huvudregel utannonseras. Utlysning av 
utbildningsplats ska göras så att utlysningen får lämplig nationell och 
internationell spridning, bl.a. på högskolans webbplats över lediga tjänster.  

 
Utlysning ska ske minst tre veckor före ansökningstidens utgång. Utlysning 
av doktorandanställning ombesörjs av HR och ansökan sker elektroniskt via 
högskolans hemsida för lediga tjänster.  

 
Vid rekrytering och urval av studerande till utbildning på forskarnivå ska 
mångfald och jämn könsfördelning alltid beaktas i enlighet med högskolans 
likabehandlingspolicy. 

 
Utlysning av utbildningsplats behöver ej göras om doktoranden ska genomgå 
utbildningen (7 kap 37 § HF) 

 
1. inom ramen för en anställning som finansieras av dennes arbetsgivare, 
2. om doktoranden tidigare har påbörjat sin utbildning vid annat lärosäte 

men vill antas och avsluta sin utbildning vid Högskolan i Borås, 
3. om det finns liknande särskilda skäl. (SFS 2006: 1053) 

 
 

4. Behörighet 
I enlighet med högskolelagen gäller följande: 
 
1. Utbildning på forskarnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som 
studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller 
motsvarande kunskaper. Utbildning på forskarnivå ska, utöver vad som 
gäller för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå, utveckla de 
kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva 
forskning. (1 kap. 9a § HL) 
 
2. Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den 
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myndighet som regeringen bestämmer, avgör den högskola som anordnar en 
utbildning vilka behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen till 
utbildningen. (4 kap. 2 § HL) 
 

4.1 Grundläggande behörighet 
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. (7 kap 39 § HF). Om 
särskilda skäl finns (motsvarande kunskaper) ska en redogörelse lämnas för 
dessa. 
 
Behörighetskontroll ska genomföras av högskolans antagningsfunktion innan 
urvalsprocess och antagning sker. Antagningsfunktionen granskar inte 
motsvarande kunskaper om sådana anges istället för examen på grundnivå 
och avancerad nivå. Denna bedömning sker av ämneskompetenta. Inför 
beslut om antagning baserad på motsvarande kunskaper bör 
examensfunktionen vidtalas om frågor uppstår. 

  
4.2 Särskild behörighet 
Krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som 
gäller för att antas till utbildningen (särskild behörighet) ska fastställas av 
respektive nämnd vid högskolan genom att de anges i den allmänna 
studieplanen för varje forskarutbildningsämne. (6 kap 27 § HF) 

 
Kraven får avse 
1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 
2. särskild yrkeserfarenhet, och 
3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av 

utbildningen. (7 kap. 40 § HF) 
 
Bedömning av särskilda behörighetskrav granskas av ämneskompetenta innan 
dess att antagning av sökande kan ske. 

 
 

5. Urval 
För urval till utbildning på forskarnivå gäller följande: 
1. Kan inte alla behöriga sökande till en utbildning tas emot, ska urval göras 
bland de sökande. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om urval. (4 kap. 3 § HL) 
 
2. Om antalet sökande som är behöriga överstiger antalet lediga 
utbildningsplatser ska ett urval ske baserat på en bedömning av de sökandes 
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förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. (7 kap. 41§ HF) 

Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid 
prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen. Men enbart det 
förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller 
yrkeserfarenhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden 
företräde framför andra sökande. (7 kap 41 § HF)  
 
6. Antagning 
Utbildning på forskarnivå kan leda till två examina, licentiatexamen eller 
doktorsexamen. Den som antagits för studier till doktorsexamen kan avlägga 
licentiatexamen som en etapp i studierna. Antagning ska i normalfallet vara 
till utbildning för doktorsexamen. Föreligger särskilda skäl kan antagning ske 
till utbildning för licentiatexamen. Beslut om att anta till utbildning för 
licentiatexamen ska motiveras särskilt. 

 
Studerande som antagits till utbildning på forskarnivå för att avlägga 
licentiatexamen och som senare, efter avlagd licentiatexamen, vill fortsätta till 
doktorsexamen måste ansöka på nytt om detta genom antagning till senare 
del.  
 
Studerande som antagits till utbildning på forskarnivå med avsikten att 
avlägga licentiatexamen och som under studietiden vill ändra slutmål för 
utbildningen, det vill säga avlägga doktorsexamen måste anmäla detta. 
Eftersom antagningen ändras till doktorsexamen så sker ingen annonsering. 
 
Anmälan om ändrat slutmål för utbildningen görs i den individuella 
studieplanen. Den reviderade individuella studieplanen måste godkännas av 
nämnd alternativt av nämnd delegerat forskarutbildningsutskott. Till den 
reviderade studieplanen ska ett intyg från berörd akademi bifogas som styrker 
studiefinansiering för hela forskarutbildningstiden. 
 
6.1 Anmälan av antagning 
Då antagningsbeslut fattats i nämnd eller av nämnd delegerat utskott, ska 
underlag med nödvändiga uppgifter om den sökande samt protokoll för 
rangordning följa antagningsbeslut till antagningsfunktionen.  
Sökande ska i samband med antagningsprocessen ges möjlighet till 
vägledning och orientering kring utbildningen, t.ex. samtal om utbildningen 
med presumtiv handledare eller annan ansvarig för utbildningen på 
forskarnivå (t.ex. studierektor). (6 kap 3 § HF) 

 
6.2 Antagning till forskarstudier med gemensam examen 6 kap HF 
En högskola får delta i ett utbildningssamarbete som anges i 1 kap. 17 § HL 
andra stycket högskolelagen (1992:1434) bara om samarbetet grundas på en 
skriftlig överenskommelse. 

 
En sådan överenskommelse får en högskola, som anges i bilagan till 
högskolelagen, ingå med  
1. en annan högskola som omfattas av högskolelagen, 
2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina 
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enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller 
3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person. Förordning 

(2009:1434) 

Med gemensam examen avses examina som får utfärdas av de lärosäten som 
tillsammans har anordnat en utbildning som kan leda till dessa examina. (1 
kap. 17§ HL) 

 
6.3 Beslut om antagning 
Respektive nämnd beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå och 
har ansvar för beredning och beslut. Delegation och beredning kan ske till 
utskott vilka upprättas för områden för vilka examenstillstånd erhållits. Endast 
det antal doktorander får antas till utbildning på forskarnivå som kan beredas 
handledning och godtagbara studievillkor i övrigt. (7 kap 34 § HF) 

 
Antagningsbeslut med underlag lämnas till Ladok för registrering. 

 
Registrator informeras om verkställd registrering av doktorand. Om 
anställning av doktorand ska ske kan denna hantering sedan fullföljas i 
enlighet med högskolans beslutade regler vid anställningsförfarande av 
doktorand (dnr 005-16).  
 
En individuell studieplan ska fastställas för varje enskild doktorand, senast tre 
månader efter det att studier startat. 
 
Samtliga sökande ska senast tre veckor efter beslut om antagning ha 
meddelats innehållet i beslutet. 

 
Beslut om antagning till forskarstudier kan ej överklagas. 
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