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Sammanfattning Av högskoleförordningen framgår att en antagningsordning ska finnas vid 
lärosätet och beslutas av dess styrelse. Denna antagningsordning innehåller regler 
som Göteborgs universitet tillämpar för antagning, behörighet, urval samt beslut 
om undantag från behörighetskrav. 
 

  



2 (4) 

 

1. INLEDNING 
I enlighet med den arbetsordning för Göteborgs universitet som gäller från och med 3 december 2014 
samt den delegationsordning som gäller från och med 5 februari 2015 är vissa beslut rörande 
organisation liksom behörighet och urval av sökande till studier på forskarnivå delegerat till 
fakultetsstyrelse. Beslut om antagning, tillgodoräknande med mera är delegerat till prefekt. 
 
Fakultetsstyrelsen beslutar om inrättande och avveckling av ämnen på forskarnivå inom sitt 
ansvarsområde efter samråd med utbildningsnämnden och utskottet för utbildning på forskarnivå. 
Enligt Göteborgs universitets doktorandregler ska fakultetsstyrelse besluta om den allmänna 
studieplanen för utbildning på forskarnivå. En allmän studieplan ska innehålla: 
 
- ämnets benämning och datum för den allmänna studieplanens fastställande, 
- examensbenämning som utbildningen kan leda fram till,  
- utbildningens upplägg och innehåll,  
- lärandemål enligt examensordningen med preciseringar för ämnet,  
- avhandlingens omfattning i högskolepoäng,  
- omfattning av obligatoriska och valbara kurser i högskolepoäng samt andra poänggivande moment 

som ingår i utbildingen,  
- behörighetskrav som krävs för att bli antagen till utbildningen,  
- bedömningsgrunder som tillämpas vid urval mellan sökande för att pröva deras förmåga att 

tillgodogöra sig utbildningen, samt 
- eventuella övergångsregler i relation till äldre allmänna studieplaner och beskrivningar av 

möjligheter för doktorander att byta från äldre till gällande allmän studieplan. 
 

Vidare beslutar fakultetsstyrelsen om tidpunkt för ansökan och hur ansökan närmare ska utformas i 
enlighet med riktlinjer för inrättande av ämne på forskarnivå. 
Information om detta samt i övrigt relevanta regler ska finnas tillgängliga på fakulteternas hemsidor 
på både svenska och engelska. 
  
Det samlade regelverket avseende utbildning på forskarnivå ska finnas tillgängligt via universitetets 
hemsida för styrdokument samt länkas till på fakulteternas hemsidor. 
 
 

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som enligt HF 7 kap § 34 kan 
erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt § 36. 
 
Rektor beslutar om regler för utbildning på forskarnivå på Göteborgs universitet – Doktorandreglerna.  
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3. ANTAGNING OCH TILLTRÄDESREGLER TILL FORSKARUTBILDNING 
 

3.1 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå framgår av HF kap 7 § 39. 
 
Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad 
nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 
avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 
kunskaper.  
 
Berörd dekan får medge undantag från grundläggande behörighet för en enskild sökande med 
hänvisning till särskilda skäl. 
 

3.2 Särskild behörighet 
Utöver grundläggande behörighet för tillträde till studier på forskarnivån får också andra krav ställas i 
form av särskild behörighet, vilket beslutas av berörd fakultetsstyrelse med HF kap7 § 40 som grund. 
Kraven i den särskilda behörigheten ska framgå av den allmänna studieplanen för aktuellt ämne på 
forskarnivå enligt HF 6 kap § 26. 
 
De särskilda behörighetskraven ska vara helt nödvändiga. Kraven får avse kunskaper från 
högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, särskild yrkeserfarenhet och nödvändiga 
språkkunskaper eller andra villkor som krävs för utbildningen.  
 
Berörd dekan får medge undantag från särkskild behörighet med hänvisning till särskilda skäl. 
 
Respektive prefekt beslutar om antagning av en sökande till utbildning på forskarnivå. 
 

3.3 Antagningsförfarande 
Rektor beslutar om mer specifika regler och tillämpningar för utlysning av utbildningsplats på 
forskarnivå i regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna. 
Sökande till utbildning på forskarnivå ska ansöka på det sätt som anges i Doktorandreglerna. 
 
Utbildningsplats på forskarnivå ska utannonseras och antagning ska ske i konkurrens. Undantag från 
utlysning av utbildningsplats får medges i följande fall: 
- vid antagning av doktorand finansierad inom ramen för anställning där Göteborgs universitet inte är 

arbetsgivare (extern anställning) – så kallad samverkansdoktorand,  
- vid antagning av doktorand finansierad via stipendier i enlighet med bestämmelser i regler för 

studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna, och  
- i samband med doktorands byte av lärosäte alternativt byte av utbildningsämne. 

 
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå fattas av respektive prefekt. Vid antagning av så 
kallad samverkans- eller stipendiedoktorand ska samråd ske med dekan om avtalets innehåll.  
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En sökande kan antas till utbildning på forskarnivå som avslutas med antingen licentiatexamen eller 
doktorsexamen.  
 
Den som antagits till forskarutbildning som avslutats med licentiatexamen kan efter ansökan antas till 
utbildning på forskarnivå med doktorsexamen som slutmål.  
 
Vid antagning till utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som slutmål ska det i informationen 
till den sökande tydligt framgå att fortsatta studier mot doktorsexamen kräver ny antagning. 
 

3.4 Urval 
Urval bland sökande till utbildning på forskarnivå som uppfyller grundläggande och, i förekommande 
fall, särskild behörighet, ska göras med hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig 
utbildningen, HF 7 kap § 41.  
 
De bedömningsgrunder som ska tillämpas vid urval till utbildning på forskarnivå ska framgå av den 
allmänna studieplanen som enligt HF 6 kap § 26 krävs för varje ämne i vilket ett lärosäte anordnar 
utbildning på forskarnivå. 
 
Urval av sökande till utbildning på forskarnivå ska beredas på sådant sätt att av studenterna utsedd 
representant kan medverka.  
 
Att en sökande kan bedömas få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för 
utbildning på forskarnivå får enligt HF 7 kap § 41, tredje stycket, inte innebära att sökanden ges 
företräde före andra sökande.  
 
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå ska vara skriftligt och i övrigt innehålla vad som 
framgår av de regler som rektor fastställt i regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – 
Doktorandreglerna.  
 
Beslut om att en sökande inte antagits till utbildning på forskarnivå kan inte överklagas,  
HF 12 kap § 2.  


