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Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid
Uppsala universitet (AFUU)
Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3§ högskoleförordningen
(2006:1053), de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet
tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet, undantag från
behörighetsvillkoren och urval, dels i fråga om hur beslut om antagning
och undantag från behörighetsvillkoren fattas. Antagningsordningen skall
fastställas av konsistoriet (2 kap 2§ Högskoleförordningen).
Antagningsordningen grundar sig på högskoleförordningens kapitel 5, 6
och 7 och förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander.
Därutöver har konsistoriet beslutat om föreskrifter för utbildning på
forskarnivå 2006-12-14 (UFV 2006/1973). Fakultetsnämnderna kan
härutöver komma att fastställa riktlinjer inom sina respektive
ansvarsområden.

1 Tillträde till utbildning på forskarnivå - handledning
6 kap 31 § HF: För varje doktorand skall fakultetsnämnden utse minst två
handledare. En av dem skall utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till
handledning under utbildningen, så länge inte fakultetsnämnden med stöd av
37 § beslutar något annat.
En doktorand som begär det skall få byta handledare.
7 kap 34 § HF: 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 §.

Lokala föreskrifter:
1§ AFUU: För varje forskarstuderande skall fakultetsnämnden utse två
handledare, varav en huvudhandledare med huvudansvar för utbildningen,
inklusive avhandlingsarbetet och en biträdande handledare. En av
handledarna skall vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala
universitet. Åtminstone en av handledarna skall vara docentkompetent.
Normalt skall arbetsplats och arbetsvillkor i övrigt som fordras för att
kunna bedriva utbildning på forskarnivå tillhandahållas av institutionen.
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2 Antagningsvillkor och behörighet
7 kap 35 § HF: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att
sökanden
1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden
kan ha föreskrivit, och
2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig
utbildningen.
7 kap 39 § HF: Grundläggande behörighet 1 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.
Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet
på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.
7 kap 40 § HF: 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.

Lokala föreskrifter
2§ AFUU: Fakultetsnämnd har att fastställa de särskilda
behörighetsvillkor som gäller för respektive forskarutbildningsämne.
Dessa villkor skall anges i den allmänna studieplanen för
forskarutbildningsämnet. Uppställda förkunskapskrav får inte vara högre
än vad som fordras för att genomföra utbildningen.

3 Ansökan och beslut om antagning
6 kap 4 § HF: Inom utbildningen får bara de examina avläggas som anges i bilaga 2
till denna förordning (examensordningen).
6 kap 5 § HF: I examensordningen anges det på vilken nivå en viss examen skall
avläggas och vilka krav som skall uppfyllas för en viss examen (examensbeskrivning)
SFS 2006:1053, Bilaga 2:
Utdrag ur examensordning:
Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om
minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå,
eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng
1

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser till SFS 2006:1053, Not 11:

Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande
behörighet för tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha
grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock
längst till utgången av juni 2015.
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av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan
beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan.
Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240
högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå.
7 kap 36 § HF: Fakultetsnämnden får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande
som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander.
Fakultetsnämnden får dock anta sökande som har någon annan form
av studiefinansiering, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras
under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt
utbildningen att den kan slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen
och åtta år vad gäller doktorsexamen.
7 kap 38 § HF: Fakultetsnämnden vid en högskola som har getts benämningen
universitet får utan ny antagning medge att en doktorand som har antagits vid
något annat universitet eller någon annan högskola får övergå till det nya
universitetet och fortsätta sin utbildning samt examineras där. Detta gäller
dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagd
till den högskola som har getts benämningen universitet.
Vad som sägs i första stycket skall ha motsvarande tillämpning vid en
sådan högskola där det skall finnas ett vetenskapsområde.

Lokala föreskrifter:
3§ AFUU: Ansvaret för antagning och bedömning av säkerheten i
finansiering åvilar enligt 7 kap 34-37 § HF fakultetsnämnd.
Fakultetsnämnden får anta en forskarstuderande till en utbildning på
forskarnivå som skall avslutas med antingen licentiatexamen eller
doktorsexamen. Det är angeläget att en tvåstegsmodell inte skapas. Vid
antagning till licentiatutbildning skall därför en särskild motivering
införas i den individuella studieplanen. Antagning av licentiander får inte
delegeras. En forskarstuderande som ursprungligen antagits till en
utbildning som avslutas med licentiatexamen kan, efter förnyad beviljad
ansökan, fortsätta sina studier mot en avslutande doktorsexamen. En
forskarstuderande som ursprungligen planerat att avsluta sin utbildning
med doktorsexamen skall kunna avsluta sina studier med licentiatexamen.
En del av en sådan utbildning på forskarnivå som skall avslutas med
doktorsexamen kan vid Uppsala universitet avslutas med licentiatexamen,
om utbildningen omfattar minst 120 högskolepoäng.
Merparten av de fakultetsfinansierade studiestöden förutsätts disponeras
för utbildning som skall kunna avslutas med doktorsexamen.
Anställning som doktorand på deltid bör ske om en doktorand så önskar
och fakultetsnämnden bedömer det som lämpligt.
Om sökande antas med någon annan form av finansiering än som avses i
7 kap 36§ HF första stycket, första meningen, skall bedömningen av en
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rimlig nivå för finansieringen normalt anses motsvara vad som kunde
erhållits i form av studiemedel.
Fakultetsnämnden skall vid antagningen till utbildning på forskarnivå
alltid pröva ansökan, planera och ansvara för sitt åtagande för två års
nettostudietid för forskarstuderande som skall avsluta sin utbildning med
licentiatexamen och för fyra års nettostudietid för forskarstuderande som
skall avsluta med doktorsexamen.
Antagning av forskarstuderande skall ske efter väldefinierade
kvalitetskriterier. Samma kriterier skall tillämpas vid antagning av
forskarstuderande med extern finansiering och egen finansiering som vid
antagning av forskarstuderande med fakultetsfinansierat studiestöd.
Studietiden för licentiat- eller doktorsexamen får inte inofficiellt förlängas
genom att den studerande de facto bedriver utbildning på forskarnivå utan
att vara formellt antagen. Inte heller bör den reella studietiden på annat
sätt förlängas så att den överskrider två respektive fyra års nettostudietid.

4 Urval vid antagning till utbildning på forskarnivå
7 kap 41 § HF: Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ skall
göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
Fakultetsnämnden bestämmer vilka bedömningsgrunder som skall 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 sökanden företräde framför andra sökande.

Lokala föreskrifter:
4§ AFUU: Antagning till utbildning på forskarnivå och fördelning av
studiestöd skall ske med öppenhet och i konkurrens.

5 Information om utbildning på forskarnivå
6 kap 3 § HF, första stycket, andra meningen: Högskolan skall se till att den som
avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information om utbildningen som
behövs.
7 kap 37 § HF: 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,
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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.

5 kap 4 § HF: Den som har fått utbildningsbidrag för doktorander skall efter ansökan
anställas som doktorand senast när det enligt den individuella studieplanen
återstår en utbildningstid som motsvarar två års utbildning på heltid till
doktorsexamen. Detta gäller dock inte, om fakultetsnämnden eller ett sådant
särskilt organ som avses i 2 kap. 5 a § andra stycket tredje och fjärde
meningarna högskolelagen (1992:1434) har beslutat att dra in doktorandens
resurser enligt 6 kap. 37 § denna förordning eller utbildningsbidraget enligt
14 § förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander.
5 kap 5 § HF: När en doktorand skall anställas i andra fall än som avses i 4 § skall
avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.
Vidare skall andra och tredje stycket gälla.
Om en doktorand skall anställas i samband med antagning till utbildningen,
skall bestämmelserna i 7 kap. 41 § andra och tredje stycket om
bestämmande av bedömningsgrunder och om hinder mot företräde tillämpas.
Högskolan skall genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande
informera om den lediga anställningen, så att den som är intresserad av anställningen
kan anmäla det till högskolan inom viss tid. Information behöver
dock lämnas bara om en doktorand skall anställas i samband med antagning
till utbildningen och om det av 7 kap. 37 § följer att information skall lämnas
vid antagningen.

Lokala föreskrifter:
5§ AFUU:
Varje fakultetsnämnd skall för utbildning på forskarnivå informera om
- hur antagningen går till
- tidpunkt för utannonsering av platser i utbildning på forskarnivå
- de handlingar som skall bifogas vid ansökan om antagning
- utbildningens uppläggning
- utbildningens finansieringsformer
- de allmänna studieplanerna för varje ämne
Utlysning av möjligheten att ansöka om antagning till utbildning på
forskarnivå skall vara tillgänglig lokalt och på universitetets hemsida
(www.uu.se) minst tre veckor före ansökningstidens utgång. Utlysningen
bör ske nationellt. De här formulerade lokala föreskrifterna avser
nyantagning till utbildning på forskarnivå. Omvandling av
utbildningsbidrag till anställning som doktorand omfattas ej av dessa
föreskrifter.

Informationen skall vara tillgänglig såväl på institutionens hemsida som
på universitetets hemsida (www.uu.se).
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Konsistoriet beslutade att fastställa denna antagningsordning att gälla från
2007-01-01 och tillämpas vid antagning till utbildning som börjar efter
2007-06-30 samt att delegera till rektor att vid behov införa ändrad
förordningstext som inte påverkar de lokala föreskrifterna. Föredragande
var avdelningsdirektör Margaretha Andersson.

Anders Hallberg

Margaretha Andersson

