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Dnr: LiU-2012-00958

ANTAGNINGSORDNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
Enligt högskoleförordningens 6 kap 3 § ska universitetet ha en antagningsordning som ska finnas
tillgänglig för de studerande. Med antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå avses
dels de regler som högskolan tillämpar i fråga om dels ansökan, behörighet och undantag från
behörighetsvillkor samt urval, dels hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor
fattas.
I föreliggande bestämmelser rörande antagning till utbildning på forskarnivå inkluderar begreppet
fakultetsstyrelse Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, Fakultetsstyrelsen för medicinska
fakulteten, Fakultetsstyrelsen för den tekniska fakulteten samt Styrelsen för utbildningsvetenskap.
I texten återges i fet stil vad som gäller enligt högskolelagen (HL). Motsvarande hänvisningar
till högskoleförordningen (HF) återges i neutral stil, under det att det som beslutats av
universitetet återges i kursiv stil. Högskolelagen och högskoleförordningen finns publicerad
genom svensk författningssamling (SFS) – HL (SFS 1992:1434) respektive HF (SFS 1993:100).
Författningarna finns elektroniskt tillgängliga under adress www.lagrummet.se. De återges också
på Högskoleverkets hemsida, www.hsv.se.
Tillämpningsföreskrifter rörande denna antagningsordning finns i rektors delegationsordning.
Det samlade regelverket avseende antagning till utbildning på forskarnivå (denna
antagningsordning samt fakultetsstyrelsernas respektive bestämmelser) finns tillgängligt via
universitetets elektroniska regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se/).

TILLTRÄDE OCH ANTAGNING TILL UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ
1. I högskolornas verksamhet skall jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och
främjas. Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och
för internationella förhållanden. (1 kap 5 § HL, delvis)
2. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser om att högskolorna inom ramen för sin
verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter
och sökande oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder.
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3. Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i
forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet.
De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i
verksamheten.(1 kap. 4 § HL, delvis)
4. Med doktorand avses en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå.
(1 kap. 4 § HF, delvis)
5. Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas
handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 §
(7 kap. HF). (7 kap. 34 § HF)
6. 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. (7 kap. 35 § HF)
7. 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. (7 kap. 36 § HF)
8. I samband med beslut om antagning till utbildning på forskarnivå ska universitetsstyrelsens
beslut om ”Anställningsformer för doktorander” (Dnr: LiU 455/07-50) beaktas.
9. En högskola som avses i 17 § (1 kap. HL) får inom ramen för ett utbildningssamarbete
som anges i andra stycket samma paragraf besluta att överlåta förvaltningsuppgifter i
fråga om antagning till och tillgodoräknande av utbildning till
1. en annan högskola,
2. en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, eller
3. ett utländskt lärosäte som inte är en fysisk person.
De förvaltningsuppgifter som överlåts får bara innebära att
1. en studerande som har antagits till en del av utbildningen av ett annat
lärosäte, som anordnar den delen av utbildningen, ska anses vara student som
är antagen av högskolan när han eller hon bedriver studier där, och
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2. en del av utbildningen som en studerande har gått igenom med godkänt
resultat vid ett annat lärosäte ska tillgodoräknas honom eller henne för
utbildning vid högskolan utan särskild prövning. (1 kap. 18 § HL)
Anm: Med studerande avses här doktorand.

BEHÖRIGHET
Allmänt
1. Utbildning på forskarnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får
inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på forskarnivå skall, 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 myndighet
som regeringen bestämmer, avgör den högskola som anordnar en utbildning vilka
behörighetsvillkor som skall gälla för att bli antagen till utbildningen. (4 kap. 2 § HL,
delvis)
Grundläggande behörighet
3. 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)
Särskild behörighet
4. De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna
tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse
1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
2. särskild yrkeserfarenhet, och
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3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.
(7 kap. 40 § HF)

URVAL
1. Kan inte alla behöriga sökande till en utbildning tas emot, skall urval göras bland de
sökande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om urval. (4 kap. 3 § HL)
2. Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ (7 kap. HF) 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. (7 kap. 41 § HF)

ANTAGNINGSFÖRFARANDE
1. 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 en högskola 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. (7 kap. 37 § HF)
2. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå ska anmäla det inom den tid och i den
ordning som fakultetsstyrelse bestämmer. Antagning till utbildning på forskarnivå bör där så är
möjligt ske samlat efter det att information givits om antalet tillgängliga platser. Frågor om
antagning avgörs av fakultetsstyrelse med beaktande av bestämmelserna i högskolelag och
högskoleförordning.

Sid 5 (5)

ÖVERKLAGANDE
1. Bestämmelser avseende överklagande framgår av universitetets regelverk för utbildning på
forskarnivå.

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
För gällande övergångsbestämmelser hänvisas till högskoleförordningen.
Högskoleförordningen finns elektroniskt tillgänglig under adress www.lagrummet.se. Den
återges också på Högskoleverkets hemsida, www.hsv.se.
_______________________________________________________
Denna antagningsordning träder i kraft den 1 juli 2012 och ersätter därvid tidigare antagningsordning – LiU RS U31:10. Antagningsordningen ska införas i Linköpings universitets lokala
regelsamling. Universitetsstyrelsen har vid sitt beslut den 11 juni 2012 rörande denna
antagningsordning delegerat till rektor att vidta de förändringar, kompletteringar eller andra
justeringar som är nödvändiga under förutsättning att förändringarna inte är av principiell
betydelse eller av större vikt.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I
beslutet har deltagit styrelsens ordförande Bengt Westerberg, universitetets rektor Helen
Dannetun och övriga ledamöterna Riccardo Barchiesi, Per-Erik Ellström, Magnus Hall, Lars
Hultman, Margareta Josefsson, Johan Liljegren, Agneta Westerdahl, Kadir Yusuf, Jan-Erik Ögren
och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, revisionschef
Margareta Fallsvik, personalföreträdarna Örjan Lönnevik och Marianne Plymoth, chefsjurist
Göran Hessling, styrelsens sekreterare Maria Hoffstedt, informationsdirektör Lars Holberg,
tillträdande studeranderepresentanterna Jenny Andersson, Oskar Lyding och Niclas Söör,
universitetsdirektör Kent Waltersson, experten i allmänna frågor, Curt Karlsson, och
planeringsdirektören Lars Rydberg, den sistnämnde föredragande.
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