TEKNAT2014/56

Antagning till senare del
av utbildning på
forskarnivå
Riktlinjer vid teknisknaturvetenskapliga fakulteten

Fastställd av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-12-03

UPPSALA UNIVERSITET

TITEL
2014-12-03

Dnr TEKNAT2014/56

Innehållsförteckning
Bakgrund ___________________________________________________________________ 3
Högskoleförordningen angående tillträde till utbildning på forskarnivå: ______________ 3
HF kap 7 - Allmänna bestämmelser ____________________________________ 3
HF kap 7 - Urval ____________________________________________________ 3
Högskoleförordningen angående tillgodoräknande: _____________________________ 3
HF kap 6 - Tillgodoräknande __________________________________________ 3
Tillgodoräknande av tidigare utbildning på forskarnivå ____________________________ 4
1.

Utbildning på forskarnivå vid annat svenskt lärosäte _______________________ 4

2.

Utbildning på forskarnivå vid lärosäte i Danmark, Finland, Island eller Norge eller
part i Europarådets konvention (SÖ 2001:46) _____________________________ 4

3.

Utbildning på forskarnivå vid lärosäte utanför Sverige, Danmark, Finland, Island,
Norge eller part i Europarådets konvention (SÖ 2001:46) ___________________ 5

Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet ___________________________________________ 5
Begränsningar vid tillgodoräknande ____________________________________________ 6
Begränsning av tid som kan tillgodoräknas ____________________________________ 6
Tilldelning av prestationsbaserad resurs (studiestöd) i relation till examination inom
utbildning på forskarnivå _____________________________________________ 6

2

UPPSALA UNIVERSITET

TITEL
2014-12-03

Dnr TEKNAT2014/56

Bakgrund
Vid antagning till utbildning på forskarnivå krävs finansiering för en studietid på 48 månader. Det
finns dock möjlighet att anta kandidater till senare del av utbildning på forskarnivå och därmed en
kortare studietid än 48 månader. Vid antagning till senare del görs ett tillgodoräknande av tidigare
utbildning vid annat lärosäte, inom eller utom Sverige, alternativt av motsvarande erfarenheter från
arbetslivet.
Dessa riktlinjer utgör ett stöd för institutioner/fakulteten i bedömningar av tillgodoräknanden vid
antagning till senare del. Utgångspunkten är att säkerställa att de som antas till senare del kan uppnå
samtliga mål enligt högskoleförordningens examensordning (HF 1993:100, bilaga 2) trots en kortare
studietid vid Uppsala universitet.

Högskoleförordningen angående tillträde till utbildning på
forskarnivå:
HF kap 7 - Allmänna bestämmelser
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).

HF kap 7 - Urval
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).

Högskoleförordningen angående tillgodoräknande:
HF kap 6 - Tillgodoräknande
6 § Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt
resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola.
Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge
eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis
avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Förordning (2006:1053).
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7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de
kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan
omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.
En student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i
yrkesverksamhet. Förordning (2006:1053).
8 § Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.
Endast den som är student kan komma i fråga för tillgodoräknande, om inte annat framgår av lag
eller förordning. Förordning (2010:1064).

Tillgodoräknande av tidigare utbildning på
forskarnivå
1.

Utbildning på forskarnivå vid annat svenskt lärosäte

Om kandidaten varit antagen till utbildning på forskarnivå vid annat svenskt lärosäte har
utbildningens examensmål varit desamma. En bedömning görs av det tidigare ämnets relevans för
det forskarutbildningsämne till vilket kandidaten ska antas. Om det tidigare ämnet bedöms vara
relevant för det nya ämnet kan antagning göras med avräkning av genomförda studiemånader vid
tidigare lärosäte.
Bedömning av tillgodoräknande och beslut om antagning är delegerat till institution i vanlig ordning
(anm. notera att endast doktorand som finansieras med anställning som doktorand, eller t.o.m. 201412-31 utbildningsbidrag, vid Uppsala universitet är delegerat till institution). Studieintyg för
avklarad del av utbildningen ska bifogas ansökan. Forskarutbildningsansvarig professor ska intyga
att den tillgodoräknade delen är relevant för det forskarutbildningsämne till vilket kandidaten ska
antas. Omfattning av tillgodoräknad tid och avklarad del av utbildningen ska framgå i den
individuella studieplanen.
Se även begränsning av tillgodoräknande nedan.

2.
Utbildning på forskarnivå vid lärosäte i Danmark, Finland,
Island eller Norge eller part i Europarådets konvention (SÖ
2001:46)
Enligt HF kap 6, § 6.1 har studerande på forskarnivå rätt att tillgodoräkna sig utbildning vid lärosäte
i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den
11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46).
Vid tillgodoräknande görs en bedömning av det tidigare ämnets relevans för det
forskarutbildningsämne till vilket kandidaten ska antas. Därtill görs en bedömning om utbildningen
tränat kandidaten i examensmål som motsvarar högskoleförordningens examensmål och detta
beaktas vid bedömning av tid som kan tillgodoräknas.
Bedömning av tillgodoräknande och beslut om antagning är delegerat till institution i vanlig ordning
(anm. notera att endast doktorand som finansieras med anställning som doktorand (samt
utbildningsbidrag t.o.m. 2014-12-31) vid Uppsala universitet är delegerat till institution). Studieintyg
för avklarad del av utbildningen och dokumentation av bedömning enligt ovan ska bifogas ansökan.
Forskarutbildningsansvarig professor ska intyga att den tillgodoräknade delen är relevant för det
forskarutbildningsämne till vilket kandidaten ska antas. Omfattning av tillgodoräknad tid och
avklarad del av utbildningen ska framgå i den individuella studieplanen.
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Se även begränsning av tillgodoräknande nedan.

3.
Utbildning på forskarnivå vid lärosäte utanför Sverige,
Danmark, Finland, Island, Norge eller part i Europarådets
konvention (SÖ 2001:46)
Enligt HF kap 6 § 7, har studerande på forskarnivå även rätt att tillgodoräkna utbildning vid lärosäte
utanför Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge eller part i Europarådets konvention (SÖ 2001:46)
om utbildningen är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att den i huvudsak svarar
mot den utbildning för vilken den är avsedd att tillgodoräknas. Vid antagning till senare del görs en
bedömning av det tidigare ämnets relevans för det forskarutbildningsämne till vilket kandidaten ska
antas. Därtill görs en bedömning av erhållna färdigheter genom en avstämning mot uppnådda
examensmål. Endast utbildning som tränat kandidaten i färdigheter som bidrar till att uppnå
examensmålen kan tillgodoräknas. En bedömning görs av hur mycket tid som kan tillgodoräknas
från det tidigare lärosätet.
Bedömning av tillgodoräknande och beslut om antagning är inte delegerat till institution. Beslut
fattas av fakultetsnämndens arbetsutskott efter beredning av forskarutbildningsnämnden. Studieintyg
för avklarad del av utbildningen och dokumentation av bedömning enligt ovan ska bifogas ansökan.
Forskarutbildningsansvarig professor ska intyga att den tillgodoräknade delen är relevant för det
forskarutbildningsämne till vilket kandidaten ska antas. Omfattning av tillgodoräknad tid och
avklarad del av utbildningen ska framgå i den individuella studieplanen.
Se även begränsning av tillgodoräknande nedan.

Tillgodoräknande av yrkeserfarenhet
Enligt HF kap 6 § 7, har studerande på forskarnivå rätt att tillgodoräkna kunskaper och färdigheter
som har förvärvats i yrkesverksamhet om dessa motsvarar utbildning på forskarnivå. Vid antagning
till senare del där erfarenheter från yrkesverksamhet tillgodoräknas ställs högre krav på bedömning
av erfarenheternas beskaffenhet och omfattning. De yrkeserfarenheter som tillgodoräknas ska ha
skett genom utbildningsliknande former, t.ex. med handledningsstöd. Det ska styrkas vilken roll
kandidaten haft i de projekt/det arbete som genomförts och utbildningsvärdet ska bedömas. Person
med stor insyn i kandidatens yrkeserfarenhet, t.ex. arbetsledare ska skriftligt intyga utbildningsvärdet
i förhållande till utbildning på forskarnivå. Kandidaten ansvarar för att avsedda intyg finns tillhanda.
Vidare görs bedömning av erhållna färdigheter genom en avstämning mot uppnådda examensmål.
Avstämning görs även mot uppnådda krav i enlighet med forskarutbildningsämnets studieplan.
Bedömning av tillgodoräknande och beslut om antagning är inte delegerat till institution. Beslut
fattas av fakultetsnämndens arbetsutskott efter beredning av forskarutbildningsnämnden.
Dokumentation av bedömning enligt ovan ska bifogas ansökan. Forskarutbildningsansvarig
professor ska intyga att den tillgodoräknade delen är relevant för det forskarutbildningsämne till
vilket kandidaten ska antas. Omfattning av tillgodoräknad tid och avklarad del av utbildningen ska
framgå i den individuella studieplanen.
Se även begränsning av tillgodoräknande nedan.
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Begränsningar vid tillgodoräknande
Begränsning av tid som kan tillgodoräknas
Antagning med avsedd studietid vid Uppsala universitet kortare än två år för doktorsexamen och ett
år för licentiatexamen ska tillämpas ytterst restriktivt. Antagningar med kortare studietid än enligt
ovan kräver särskilt omsorgsfull prövning och är inte delegerade till institution. Beslut om antagning
fattas av fakultetsnämndens arbetsutskott efter beredning av forskarutbildningsnämnden.

Tilldelning av prestationsbaserad resurs (studiestöd) i relation
till examination inom utbildning på forskarnivå
Vid antagning till senare del bör beaktas att den prestationsbaserade resurs (studiestöd) som utdelas
till institution i relation till examination inom utbildning på forskarnivå ej utgår med fullt belopp
enligt gällande ordning. För hel doktorspoäng/ersättning krävs att doktoranden vid examen har varit
registrerad vid Uppsala universitet under minst 42 månader (nettostudietid), med finansiering som
godkänts av områdesnämnden. En halv poäng utdelas i det fall då doktoranden vid examen har varit
registrerad mindre än 42 månader (nettostudietid) men längre än 18 månader (nettostudietid), med av
områdesnämnden godkänd finansiering. Ingen examinationspoäng utdelas för vare sig licentiat- eller
doktorsexamen som avläggs på kortare nettostudietid än 18 månader (VP 15 (TEKNAT 2014/92)).
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