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Uppdaterad policy för antagning till
licentiatutbildning
Bakgrund
Förordning SFS 2002:139, som innebär att man kan bli antagen till en
licentiatutbildning, utgör en möjlighet till ytterligare ett utbildningssteg för
exempelvis ingenjörer och naturvetare. Den ska däremot inte användas om avsikten
är en fullständig doktorsexamen eller som en prövoperiod, där framtida antagning
till doktorsexamen villkoras av hur den forskarstuderande presterar. Den ska inte
heller användas för att minimera institutionens ekonomiska risk p.g.a. osäker
finansiering.
Den tidigare policyn för antagning till licentiatutbildning (Dnr LiU1660/03-52)
uttryckte inte tillräckligt tydligt denna princip. Därför har bilagt förslag till en
uppdaterad policy tagits fram och godkänts av fakultetens forskarutbildningsnämnd
2017-05-16.

Beslut
Fakultetsstyrelsen beslutar



att fastställa bilagda policy för antagning till licentiatutbildning.

Detta beslut ska införas i Linköpings universitets Regelsamling och ersätter tidigare
beslut Dnr LiU1660/03-52.

Bilagor
Policy för antagning till licentiatutbildning.

Delges
Prefekter, forskarstudierektorer.
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Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid
dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson,
ordförande, ledamöterna Magnus Borga (föredragande), Kajsa Uvdal, Camilla
Forsell, Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Marie Westrin, Astrid Lundmark, Erik
Claesson och Terese Eriksson. Vidare har närvarit facklig företrädare Karin
Enander, kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg.

Ulf Nilsson
Dekanus

Maria Boberg
Styrelsens sekreterare
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Policy för antagning till licentiatutbildning
Förordning SFS 2002:139, som innebär att man kan bli antagen till en
licentiatutbildning, utgör en möjlighet till ytterligare ett utbildningssteg för
exempelvis ingenjörer och naturvetare. Den ska däremot inte användas om avsikten
är en fullständig doktorsexamen eller som en prövoperiod, där framtida antagning
till doktorsexamen villkoras av hur den forskarstuderande presterar. Den ska inte
heller användas för att minimera institutionens ekonomiska risk p.g.a. osäker
finansiering.
Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet vill därför begränsa antagning till
licentiatutbildning till de fall där avsikten är att avsluta forskarstudierna med en
licentiatexamen.
För att särskilja de båda utbildningsvägarna och underlätta studieplaneringen
måste kraven för licentiat- respektive doktorsexamen specificeras i den individuella
studieplanen. Det måste också klart framgå i utlysningen av anställningen vilken
examen utbildningen syftar till, t.ex. "doktorandanställning med förordnande fram
till och med licentiatexamen." Detta är särskilt viktigt när det är fråga om utländsk
rekrytering, där licentiatexamen inte innebär någon specifik meritering.
Denna policy hindrar inte att en doktorand antagen till licentiatexamen, efter sin
examen kan antas till ”senare del” d.v.s. med doktorsexamen som mål, om
institutionen och doktoranden kommer överens om detta.
Denna policy ska införas i Linköpings universitets Regelsamling och ersätter den
tidigare policyn för antagning till licentiatutbildning (Dnr LiU1660/03-52).
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