Antagningshandlingar till
Kansliet för naturvetenskap och
teknik
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Försättsblad gällande ……………………………………….
Doktorandens namn

Handlingar för antagning av studerande på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskaplig
fakultet. Endast fullständig ansökan kan behandlas, ofullständiga handlingar
återsändes för komplettering.
Handlingarna är kompletta enligt nedan
Fullständigt personnummer (alt. fullständiga födelsedata om personnummer saknas).
Ämne och eventuell inriktning.
Avsedd examensbenämning (teknologie respektive filosofie licentiat-/doktorsexamen).
Underskrifter, inklusive prefektens1.
Beslutsdatum1.
Antagningsdatum1
Uppgift om handledare. Minst två handledare ska utses, varav en huvudhandledare och
en biträdande handledare. Minst en av handledarna ska vara docent. En av
handledarna ska vara anställd vid eller adjungerad till Uppsala universitet.
Huvudhandledaren ska ha genomgått handledarutbildning.
Kopia på examensbevis/motsvarande från behörighetsgivande utbildning.
Kopia på individuell studieplan, med finansieringsplan2. Doktorandens finansieringsnivå
ska klart framgå.
Annonsering. Rekryteringen bör ske i internationell konkurrens genom öppen utlysning
på svenska och engelska, om inte särskilda skäl finns för annat. Utskrift av annons eller
diarienummer bifogas, alt. anges skäl för att utannonsering inte skett.
Anställning som doktorand. Kopia av förordnande på utbildningsbidrag/anställning som
doktorand bifogas.
Industridoktorand. Kontakt har tagits med juridiska avdelningen som har godkänt avtal
mellan institutionen och företaget. Avtal bifogas.
Doktorand anställd vid annat lärosäte eller myndighet (inkl Joint Doctor). Avtal finns
mellan institutionen och det andra lärosätet. Avtal eller diarienummer på avtal bifogas.
Stipendiat. Intyg om att stipendiaten skriftligen informerats om ekonomiska och sociala
villkor och att stipendiegivarens villkor för doktoranden är klarlagda bifogas. Om
stipendiebeloppet inte uppnår samma finansiella nettonivå som lön enligt
doktorandstegen bifogas blankett för tilläggsfinansiering.
SIDA-finansierad doktorand med ”uppehållsbidrag” (t.ex. doktorand genom
International Science Programme (ISP)). Avtal/motsv. finns. Avtal eller diarienummer
på avtal bifogas.

………………………………………
Datum och underskrift, prefekt
1

…………………………………………
Namnförtydligande

Endast antagning av doktorand med finansiering i form av utbildningsbidrag eller anställning som
doktorand vid Uppsala universitet är delegerat till institution. Vid annan finansiering än anställning som
doktorand eller utbildningsbidrag ska de särskilda överväganden som gjorts bifogas.
2
Original av individuella studieplanen behålls och diarieförs av institution.
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