Antagningsordning vid Högskolan i Skövde
– föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå

Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen den 19 december 2018 och
träder i kraft den 1 januari 2019. Den ska tillämpas vid antagning till utbildning på
forskarnivå som sker från och med den 1 januari 2019. Om antagningen föregåtts av
annonsering tillämpas den i de fall där annonseringen skett den 1 januari 2019 eller
senare.
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1

Allmänt

De författningstexter som reglerar antagning återfinns i högskolelagen 1 kap. som
reglerar vilka kunskaper utbildning på forskarnivå ska bygga på (9a §) samt överlåtelse
av förvaltningsuppgifter i samband med utbildning som leder till gemensam examen
med annat lärosäte (18 §), högskoleförordningen 6 kap. 3 § som anger att lärosätet ska
ha en antagningsordning och högskoleförordningen 7 kap. 34-41 §§ som reglerar
tillträde till utbildningen.
I denna antagningsordning återges högskoleförordningens reglering av tillträde till
utbildning på forskarnivå (7 kap. 34-41 §§) samt den lokala regleringen inom området
vid Högskolan i Skövde (Högskolan).
Processerna för antagning till utbildning på forskarnivå och anställning av doktorand
är till stor del sammanknutna. Nationell och lokal reglering relaterat till doktorandanställning beskrivs i högskoleförordningen 5 kap. och Anställningsordning vid
Högskolan i Skövde.
I enlighet med gällande delegationsordningar fattas beslut om antagning till utbildning
på forskarnivå av dekan och beslut om anställning av doktorand av prefekt.
Antagningsärenden bereds av berörd studierektor för utbildning på forskarnivå som,
vid behov, får stöd av berörd ämnesföreträdare för utbildning på forskarnivå. Om
antagningsärendet även inkluderar doktorandanställning sker beredningen i en
särskild antagnings- och rekryteringsgrupp (se avsnitt 3). Av högskoleförordningen 12
kap. framgår att besluten inte kan överklagas.
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Finansiering

Nationell reglering i högskoleförordningen (7 kap. 34-36 §§):
Allmänna bestämmelser
34 § 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 §. Förordning (2006:1053).
35 § 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.
Förordning (2010:1064).
36 § Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som anställs som
doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon annan form av
studiefinansiering, om högskolan bedömer att
1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och
2. 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.
För sökande vars studiefinansiering består av stipendium anses finansieringen enligt
första stycket 1 säkrad om nivån på stipendiet är likvärdig med den lönenivå för
doktorander som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket efter avdrag
för preliminär skatt enligt den skattetabell som motsvarar den genomsnittliga
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skattesatsen för kommuner och landsting och som årligen publiceras av Statistiska
centralbyrån. Om sökande ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land, gäller
kravet på nivån på stipendiet endast tiden då sökanden avser att vistas i Sverige.
Förordning (2017:947).

Lokal reglering vid Högskolan i Skövde:
Forskarstudier finansieras genom anställning, antingen genom doktorandanställning
eller annan anställning vid Högskolan. De forskarstuderande kan alternativt ha en
doktorandanställning eller annan anställning hos annan arbetsgivare. Stipendium
används inte som finansiering.
Berörd institution ansvarar för att forskarstuderande anställda vid Högskolan har
finansieringen tryggad under hela den avsedda studietiden. För forskarstuderande
anställda av annan arbetsgivare än Högskolan ska dekan säkerställa att ett kontrakt
finns som tryggar finansieringen under hela studietiden.
Utgångspunkten ska vara att sökande antas till studier mot doktorsexamen. Om en
antagning ska göras för studier mot licentiatexamen ska grunden till det tydligt
motiveras. Detta för att förhindra en tvåstegsmodell där studenter som har för avsikt
att studera till doktorsexamen blir antagna till studier mot licentiatexamen för att
sedan eventuellt få fortsätta mot doktorsexamen. En student som antagits till studier
mot licentiatexamen och sedan vill fortsätta med studier mot doktorsexamen måste
göra en ny ansökan som prövas i vanlig ordning.
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Antagning och anmälan

Nationell reglering i högskoleförordningen (7 kap. 37-38 §§):
37 § 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,
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. Förordning (2006:1053).
38 § En högskola som har fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom ett
område får utan ny antagning besluta att en doktorand som har antagits vid något annat
universitet eller någon annan högskola får övergå till högskolan och fortsätta sin
utbildning och examineras där. Det gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen
av sina forskarstudier förlagda till den högskolan inom det område som tillståndet att
utfärda examina avser.
Det som sägs i första stycket ska också gälla om en högskola genom att ha getts
benämningen universitet har fått rätt enligt 1 kap. 11 § högskolelagen (1992:1434) att
utfärda examina på forskarnivå. Förordning (2010:1064).
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Lokal reglering vid Högskolan i Skövde:
Som framgår av förordningstexten är Högskolan antagningsmyndighet för all
utbildning vid lärosätet, dvs. har ansvar för att antagning sker och för hur den sker.
När antagning av en forskarstuderande ska finansieras genom en doktorandanställning
vid Högskolan i Skövde sker processen i följande steg:
1. Utlysning
En grupp för antagning och rekrytering bildas. I gruppen ingår berörd
ämnesföreträdare för utbildning på forskarnivå, minst en av de tilltänkta
handledarna, berörd studierektor för utbildning på forskarnivå, berörd prefekt
(alternativt avdelningschef vid institution) samt en HR-specialist. Representanter
från Studentkåren och de fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt
vid gruppens möte.
De behörighetskrav och bedömningsgrunder för urval som anges i utlysningen
ska överensstämma med den reglering av antagningsförfarandet som finns i
dessa föreskrifter och i Högskolans allmänna studieplan för aktuell forskarutbildning (se avsnitt 4 och 5).
Till ansökan ska följande dokument bifogas:
 meritförteckning (LADOK-utdrag, transkript eller motsvarande)
 examensbevis
 självständigt arbete (examensarbete(n) eller motsvarande)
 övriga handlingar som fastställs vid respektive utlysning eller i allmän
utbildningsplan
Meritförteckning och examensbevis ska vara vidimerade. Alla insända dokument
ska på begäran uppvisas i original innan registrering sker. Vid vidimering av
utländska handlingar tillämpas den praxis som gäller för respektive land vid
ansökan till utbildning på avancerad nivå. I tveksamma fall konsulteras
Universitets- och högskolerådet.
2. Urval
Urvalet bland de sökande som är behöriga1 ska göras med hänsyn till de sökandes
förmåga att tillgodogöra sig utbildning i det aktuella ämnet för utbildningen
(se avsnitt 5).
3. Antagning till utbildning på forskarnivå
Dekan fattar beslut om antagning till aktuell utbildning på forskarnivå.
Antagningen föregås av en anmälan som görs skriftligen på särskild blankett som
tillhandahålls av Högskolan. Berörd studierektor för utbildning på forskarnivå
koordinerar antagningsprocessen och är också föredragande vid dekanens beslut
om antagning.

1

Behörighetsprövningen beskrivs mer ingående i avsnitt 4
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Utöver de handlingar som bifogats ansökan ska följande underlag finnas
tillgängligt som underlag för beslutet om antagning:



finansieringsintyg
kort beskrivning av det tänkta avhandlingsprojektet

Anmälan undertecknas av den sökande. I anmälan nämnd huvudhandledare ska
bekräfta sin roll och godkänna beskrivningen av avhandlingsprojektet genom att
underteckna på särskild plats i anmälan.
4. Anställning som doktorand
Prefekt fattar beslut om anställning som doktorand.
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Behörighet

4.1

Grundläggande behörighet

Nationell reglering i högskoleförordningen (7 kap. 39 §):
39 § 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. Förordning (2010:1064).

Lokal reglering vid Högskolan i Skövde:
Vid prövningen av den grundläggande behörigheten ska bedömas om sökanden i sin
utbildning uppnått sådan bredd och fördjupning att utbildningen kan läggas till grund
för utbildningen på forskarnivå.
Undantag från kravet på grundläggande behörighet kan ges sökande som inte har
avslutat alla moment inom en utbildning om minst 240 högskolepoäng men vars redan
genomgångna utbildning omfattar kurser på avancerad nivå till en omfattning av minst
60 hp inklusive ett självständigt arbete med anknytning till den avsedda utbildningen
på forskarnivå.
Vid bedömning av utländska meriter bör Universitets- och högskolerådets principer för
värdering av utländska högskole- och universitetsmeriter tillämpas.

4.2

Särskild behörighet

Nationell reglering i högskoleförordningen (7 kap. 40 §):
40 § 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
3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.
Förordning (2006:1053).
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Lokal reglering vid Högskolan i Skövde:
Särskilda behörighetskrav ska framgå av den allmänna studieplanen för respektive
ämne (högskoleförordningen 6 kap. 27 §).
För särskild behörighet får krävas den utbildning på grundnivå och avancerad nivå som
är nödvändig inom ett visst ämne och på en viss nivå/omfattning för att studier på
forskarnivå ska kunna bedrivas. Dessutom får krävas så goda kunskaper i engelska att
den studerande kan tillgodogöra sig obligatorisk engelskspråkig litteratur samt författa
och försvara avhandlingen på engelska. Krav på kunskaper i svenska får ställas.
Utgångspunkten för språkkrav är kunskaper motsvarande gymnasiekurserna Engelska
6/Engelska B och/eller Svenska 3/Svenska B alternativt Svenska som andraspråk 3/
Svenska som andraspråk B.
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Rangordning och urval

Nationell reglering i högskoleförordningen (7 kap. 41 §):
41 § Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ 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. Förordning (2010:1064).

Lokal reglering vid Högskolan i Skövde:
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras
förmåga att tillgodogöra sig utbildningen inom ämnet för berörd utbildning.
Bedömningsgrunderna – som ska framgå av den allmänna studieplanen – ska vara
relevanta för sökandes möjlighet att uppnå målen för examen. Målen beskrivs i
högskoleförordningen, bilaga 2, Högskolans examensordning samt den allmänna
studieplanen.
Intervju av den sökande och/eller kontakt med tidigare lärare, arbetsgivare eller andra
referenspersoner bör göras som en del av urvalsprocessen.
Den sista meningen i 41§ syftar till att möjligheten till tillgodoräknande i praktiken inte
får bli en förutsättning för att bli antagen till studier på forskarnivå och att sökande
som bedöms kunna uppnå doktorsexamen på kortare tid än fyra år systematiskt ges
förtur. Den syftar också till att motverka ett system med s.k. skuggdoktorander. Den
utesluter dock inte att en sökande med möjlighet till tillgodoräknande ändå
konkurrerar ut sökande utan den möjligheten, om han eller hon i övrigt bedöms ha
högre förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
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Ikraftträdande

Denna antagningsordning träder ikraft den 1 januari 2019. Den ska tillämpas vid
antagning till utbildning på forskarnivå som sker från och med den 1 januari 2019.
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Om antagningen föregåtts av annonsering tillämpas den i de fall där annonseringen
skett den 1 januari 2019 eller senare. Revisionen ersätter tidigare antagningsordning
som fastställts av rektor i januari 2013 (dnr HS 2011/12-54).
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