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1. Inledning 
Det här dokumentet är Stockholms konstnärliga högskolas (SKH) antagningsordning för utbildning på 

forskarnivå. 

Enligt högskoleförordningen (HF) ska högskolan se till att en antagningsordning finns tillgänglig. I 

den ska framgå vilka föreskrifter som högskolan tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och 

antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas (6 kap. 3 § HF). Antagningsordningen beslutas 

av högskolans styrelse (2 kap. 2 § punkt 7 HF). 

Vid SKH har Nämnd för utbildning och forskning (NUF) ett övergripande ansvar för 

forskarutbildningen. Enligt arbetsordningen för SKH ska NUF 

 besluta om forskarutbildningsämnen och inriktningar (kan inte delegeras) 

 ta fram förslag till handledare inom forskarutbildning 

 besluta om allmänna studieplaner och individuella studieplaner för forskarutbildningen (kan 

inte delegeras) 

 besluta om process för doktorandantagning (kan inte delegeras) 

 ta fram förslag till beslut om anställning som doktorand 

 besluta om antagning till forskarutbildning 

 besluta om utseende av betygsnämnd och opponent inför disputation. 

I den här texten avser doktorand även forskarstuderande som antagits till forskarutbildning som leder 

till licentiatexamen. 

Högskolelagen (HL) föreskriver att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller 

beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (2 kap. 7 § HL). Enligt 

arbetsordningen för SKH har studenterna möjlighet att ha tre representanter i NUF. Studenterna 

erbjuds även att delta i rekryteringsprocessen vid antagning av nya doktorander. 

 

 

2. Information 
Högskolan ska se till att den som avser att påbörja en utbildning har tillgång till den information om 

utbildningen som behövs (6 kap. 3 § HF). 

Lokala föreskrifter 

Tydlig och fullständig information om SKH:s forskarutbildning och antagningsprocess ska finnas lätt 

tillgänglig på SKH:s hemsida. 

Informationen ska innehålla följande: 

 utbildningens huvudsakliga innehåll och upplägg 

 hur antagning till utbildning på forskarnivå går till 

 gällande behörighetsregler 

 vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig 

utbildningen 

 hur beslut om antagning fattas 

 finansieringsformer för utbildning på forskarnivå 

 tidpunkt för ansökan till utbildning på forskarnivå 
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Relevant och nödvändig information om högskolan och regelverk för utbildning på forskarnivå ska 

likaså finnas tillgänglig. 

Informationen ska finnas tillgänglig på både svenska och engelska. 

 

 

3. Utlysning av utbildningsplats 
När en högskola avser att anta en eller flera doktorander ska högskolan genom annonsering eller ett 

därmed likvärdigt förfarande informera om detta. 

Någon information behöver dock inte lämnas 

1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos 

en annan arbetsgivare än högskolan, 

2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat 

lärosäte, eller 

3. om det finns liknande särskilda skäl (7 kap. 37 § HF). 

Lokala föreskrifter 

Lediga utbildningsplatser inom SKH:s forskarutbildning ska lysas ut offentligt. De ska också 

publiceras på högskolans anslagstavla och hemsida. 

Utlysning av utbildningsplatser bör om möjligt ske samlat och göras så att utlysningen får lämplig 

nationell och internationell spridning. I samband med utlysningen ska anges att 

institutionstjänstgöring, på upp till 20 procent, normalt ingår i anställningen. 

Utlysning ska ske minst fyra veckor före ansökningstidens utgång. 

 

 

4. Anmälan till utbildningen 
Den som vill antas till utbildning på forskarnivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som 

högskolan bestämmer (7 kap. 37 § HF). 

Lokala föreskrifter 

Anmälan till forskarutbildning vid SKH ska göras enligt de instruktioner som beskrivs i utlysningen. 

För att anmälan ska vara fullständig ska den åtföljas av de dokument och den information som anges 

där. 

 

 

5. Behörighet 
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande 

behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit samt bedöms ha sådan 

förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen (7 kap. 35 § HF). 

Utbildning på forskarnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning 

på grundnivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på forskarnivå ska, utöver 

vad som gäller för utbildning på grundnivå och på avancerad nivå, utveckla de kunskaper och 

färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (1 kap. 9a § HL). 

Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer, avgör den högskola som anordnar en utbildning vilka behörighetsvillkor som ska gälla för 

att bli antagen till utbildningen (4 kap. 2 § HL). 
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Lokala föreskrifter 
En behörighetsgranskning av den sökandes formella behörigheter ska genomföras av administrativ 

funktion. En ämnessakkunnig bedömare ska, tillsammans med vicerektor för forskning, delta i 

beredningen vid bedömning av om en sökande uppfyller behörighetskraven genom motsvarande 

kunskaper (se nedan 5.1 punkt 3). 

 

5.1 Grundläggande behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad 

nivå, eller 

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om 

det finns särskilda skäl (7 kap. 39 § HF). 

 

5.2 Särskild behörighet 
De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna 

tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 

1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 

2. särskild yrkeserfarenhet, och 

3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen (7 kap. 40 § HF). 

De särskilda behörighetskraven ska framgå av den allmänna studieplanen för det aktuella 

forskarutbildningsämnet (6 kap. § 27 HF). 

Lokala föreskrifter 

Kraven för särskild behörighet ska vara preciserade och relevanta samt fastställas av NUF. 

 

 

6. Urval 
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven 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 (7 kap. 41 §). 

Lokala föreskrifter 
NUF ska i den allmänna studieplanen för ett forskarutbildningsämne fastställa de bedömningsgrunder 

för urval som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen.  

Dessa ska vara relevanta för sökandes möjlighet att uppnå målen för examen. 

 

 

7. Antagning 
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 (7 kap. 35 § 

HF). 
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Högskolan får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som 

beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta en sökande som har någon annan 

form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att finansieringen kan säkras under hela 

utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras 

inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen och åtta år när det gäller 

doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen (7 kap. 36 § HF). 

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning 

och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 § (7 kap. 34 § HF). 

Lokala föreskrifter 
Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå ska vara transparent. En beskrivning av 

antagningsprocessen ska finnas tillgänglig för potentiella sökande. 

I antagningsprocessen ska jämn könsfördelning och bred representativitet beaktas i 

sammansättningen av externa och interna bedömare. 

 

7.1 Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå 

NUF beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå och ansvarar för att beredning inför beslut 

sker enligt fastställd antagningsprocess. 

Ett underlag för beslut innefattande ett förslag till antagning och skälen för detta ska upprättas och 

behandlas i NUF. Samtliga sökande ska meddelas innehållet i beslutet senast inom två veckor efter 

att beslutet fattats. 

Antagningsbeslut med underlag ska registreras i Ladok. 

NUF ansvarar för att besluta om en individuell studieplan för respektive doktorand, senast tre 

månader efter påbörjade studier. 

 

7.2 Annan studiefinansiering 
I de fall som en person antas till studier på forskarnivå och samtidigt är anställd av en annan 

arbetsgivare än SKH ska det upprättas ett avtal som klargör rätten för den anställde att bedriva 

utbildning på forskarnivå om minst 50 procent och hur finansieringen regleras och säkerställs. Vid 

antagning av forskarstuderande med annan finansiering ska vicerektor för forskning granska 

finansiering och villkor och tillstyrka antagning innan antagning kan ske. 

 

 

8. Överklagan 
Överklagan behandlas i 12 kap. HF. De beslut som tas i antagningsprocessen och beskrivs ovan kan 

inte överklagas. 

 

__________________ 


