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Handläggningsordning för antagning av doktorand med annan 
studiefinansiering än doktorandanställning 
Institutionsstyrelsen (IS) beslutar om antagning av doktorand som efter ansökan i konkurrens 
får doktorandanställning vid institutionen. Av Områdesnämndens delegationsordning som 
gäller från 2016-07-01 (SU FV-1.2.3-0906-16) framgår dock att:  

Beslut om antagning av forskarstuderande med annan finansiering än 
doktorandanställning får inte vidaredelegeras längre än till fakultetsnämndsnivå. 

Det betyder att Institutionsstyrelsen efter processen utlysning och bedömning beslutar om att 
till fakultetsnämnden anhålla om antagning av en sökande med annan studiefinansiering än 
doktorandanställning. Detta gäller för följande studiefinansieringssituationer: 

• doktorandanställning vid annat lärosäte än SU 
• stipendium 
• annan anställning än doktorandanställning vid SU eller annat lärosäte 
• anställning hos annan arbetsgivare (med anknytning till forskarutbildningen och med 

tidsutrymme för studier på forskarnivå) 
• egen finansiering (exv. förmögenhet, pension etc.) 

Det underlag som fakultetsnämnden behöver för att fatta beslut om 
antagning är: 
• Anhållan underskriven av prefekten där följande ska framgå  

• att sökanden är behörig och om denne sökt i konkurrens (eller motivering till 
varför utlysning inte tillämpats) 

• en motivering hur den sökandes forskningsinriktning förväntas kunna bidra till 
forskningsmiljön 

• en försäkran att institutionen garanterar full finansiering för hela studietiden med 
kommentar och motivering till finansieringsplanen (hur finansieringen är upplagd 
och varför så att det går att säkerställa lägsta nivån som Universitetsstyrelsen 
fastställt för annan studiefinansiering)  

• vem/vilken instans som har gjort bedömningen av den sökandes behörighet och 
förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå 
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• Bedömargruppens skriftliga dokumentation av beredningen av de sökande och resultatet 
man kommit fram till  

• Utdrag ur protokoll på beslut i Institutionsstyrelsen om att anhålla om antagning.  
• Utkast till individuell studieplan där följande ska framgå: finansieringsplan, tilltänkta 

handledare, eventuella tillgodoräknanden av tidigare studier, planerad studietakt samt 
planerad tidpunkt för disputation. 

• När studiefinansieringen är stipendium ska tilldelningsbeslut, avtal eller motsvarande 
bifogas 

• Avtal ska upprättas och bifogas, undertecknat av samtliga parter, i följande fall:  
• vid anställning hos annan arbetsgivare än Stockholms universitet  
• när utbildningen sker i samarbete med annan högskola/universitet, särskilt vid 

dubbel eller gemensam examen (cotutelle) 

Anhållan ska mejlas till fakultetskansliet, som bereder ärendet för beslut av dekanus på 
delegation av fakultetsnämnden. 

Förslag på beslutsformuleringar 
Institutionsstyrelsen beslutar att anhålla om att fakultetsnämnden antar NN som doktorand i 
ÄMNE.   

Humanistiska fakultetsnämnden beslutar att efter förslag från Institutionen XX anta NN som 
doktorand i ÄMNE. 

Att tänka på för institutionen: 
• Har utlysning skett? Enda undantaget från utlysningskravet är om doktoranden är 

antagen vid annat lärosäte eller ska genomföra utbildningen inom ramen för 
anställning hos annan arbetsgivare. 

• Exakt vilken typ av studiefinansiering har doktoranden (Det kan röra sig om en 
kombination av flera olika)? 

• Räcker studiefinansieringen hela utbildningstiden? Om inte, hur ska återstående tid 
finansieras? 

• Uppfyller beloppet Universitetsstyrelsens krav på minimibelopp? Om inte, hur ska 
återstående del täckas upp? 

• Ställer finansiären/arbetsgivaren krav på doktorandens studieresultat? Är kraven 
kompatibla med svensk lagstiftning och rättssäker för doktoranden?  

• Hur påverkar antagningen ämnets och miljöns handledarresurser? 
• Hur kommer den sökande att erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i 

övrigt? 
• Behöver avtal upprättas? 
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