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Antagning till forskarutbildning, anvisningar 
 
Övre delen av blanketten fylls i av den sökande. Den nedre delen fylls i av beslutsfattaren. 
 
Anställning eller fast anknytning till annan högskola: Fylls i av den som är verksam vid 
högskola som saknar vetenskapsområde och därmed egen forskarutbildning inom det aktuella 
ämnesområdet. 
 
Bestyrkt kopia av examensbevis över grundläggande högskoleutbildning eller 

motsvarande behörighetgivande utbildning skall bifogas. 

 
Ansökan och antagning till forskarutbildning avser något av alternativen 
a) doktorsexamen: fyra års heltidsstudier 
b) licentiatexamen: två års heltidsstudier 
c) doktorsexamen, senare del: två års heltidsstudier efter avlagd licentiatexamen; används om 
man tidigare antagits till forskarutbildning syftande till licentiatexamen eller tagit ut 
licentiatexamen vid annat lärosäte. 
 
Examen utfärdas i det ämne den forskarstuderande är antagen till. Byte av 

forskarutbildningsämne kräver nytt beslut om antagning. För att examen skall kunna 
utfärdas med en viss ämnesbeteckning, skall beslut om antagning vara fattat innan 
avhandlingen lämnas till tryckning/motsvarande. 
 
Avsedd examensbenämning: Fylls i när alternativa examensbenämningar finns inom 
fakulteten, t.ex. filosofie eller teknologie doktorsexamen, filosofie eller ekonomie 
doktorsexamen, teologie eller filosofie doktorsexamen. 
 
Individuell studieplan skall bifogas när ansökan/beslut sänds in till områdeskansliet. 

 
För ytterligare information, se http://www.uu.se/doktorand/ under Allmänt – Regelverk – 
Forskarutbildning (bl.a. antagningsordning för Uppsala universitet), samt under Fakultetsinfo. 
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