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Riktlinjer för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå 
 

1. Allmänt 

Enligt högskoleförordningen ska en allmän studieplan finnas för varje forskarutbildningsämne. Den 
information som en allmän studieplan minst ska innehålla regleras i HF 6 kap § 26-27. Vid 
framtagande av allmän studieplan på forskarnivå är gällande Antagningsordning samt Regler vid 
doktorandanställning vid Högskolan i Borås styrande avseende de punkter som rör antagning och 
anställning. Nämnd fastställer nyupprättad, alternativt reviderad studieplan. Allmän studieplan på 
forskarnivå ska alltid finnas på både svenska och engelska. 
 

2. Obligatorisk information i den allmänna studieplanen 

I  ÄMNESBESKRIVNING 
Kontext för ämnet, centrala teman, beskrivning av teoretiska och praktiska delar av ämnet, 
samt en beskrivning av de delar som forskningen speciellt fokuserar på. 
 

II  LÄRANDEMÅL 
Lärandemålen formuleras under rubrikerna kunskap och förståelse, färdigheter och förmåga 
samt värderingsförmåga och förhållningssätt såsom de är angivna i högskoleförordningen. 
Lokala mål specifika för högskolan i Borås kan läggas till. Lärandemålen ska specificeras för 
både licentiatexamen och doktorsexamen. 
 

III UTBILDNINGENS UPPLÄGG 
Formalia avseende studiernas omfattning för licentiat – respektive doktorsexamen samt en 
redogörelse för fördelningen mellan avhandlingsdel och kursdel. Vidare ska obligatoriska 
kurser, seminarieverksamhet, handledning samt omfattningen av stöd och rutiner för 
uppföljning omnämnas i beskrivningen av utbildningens utformning. Forskarstuderandes 
progression under forskarutbildningen ska därvid framgå. Övergripande information om den 
individuella studieplanen ska ges, liksom tillägg eller annan information av vikt som inte 
återfinns i den högskoleövergripande mallen för individuell studieplan.  
 

IV BEHÖRIGHET, URVAL OCH ANTAGNING 
En beskrivning av grundläggande och särskild behörighet ska presenteras. Rutiner för hur 
forskarutbildningsutskottet genomför rangordningsprocessen kan kort beskrivas, mer 
specifikt bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av den sökandes förmåga att 
tillgodogöra sig utbildningen. Ramar för antagningsrutiner ges av antagningsordningen.  
 

V EXAMINATION 
Beskrivning och namn på de examina som kan ges, samt fordringar för dessa. Egna rutiner 
för examination ska beskrivas. Ramar för examination på forskarnivå är högskolans 
examensordning på forskarnivå samt riktlinjer för disputationsaktens genomförande. 



VI ÖVRIGT 
I övrigt hänvisas till gällande förordningar och riktlinjer vid Högskolan i Borås. Aktuella regelverk i 
dokumentarkivet ska finnas tillgängligt via www.hb.se.  

http://www.hb.se/
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