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Utbildning på forskarnivå 

Ämnen 

25 § Ett universitet och en högskola som får utfärda examina på forskarnivå ska besluta om 
ämnen som utbildning på forskarnivå ska anordnas i. Förordning (2010:1064). 

Allmän studieplan 

26 § För varje ämne som utbildning på forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän 
studieplan. Förordning (2010:1064). 

27 § I en allmän studieplan ska följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, 
krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Förordning (2010:1064). 

Handledning 

28 § För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till 
huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte 
rektor med stöd av 30 § beslutar något annat. 

En doktorand som begär det ska få byta handledare. Förordning (2010:1064). 

Individuell studieplan 

29 § För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla 
högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. Planen 
ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. 

Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden 
och hans eller hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. 
Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara 
ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för 
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller 
föräldraledighet. Förordning (2010:1064). 
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Rätt till handledning och andra resurser 

30 § Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den 
individuella studieplanen, ska rektor besluta att doktoranden inte längre ska ha rätt till 
handledning och andra resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska 
doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att yttra sig. Prövningen ska 
göras på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig. Vid 
bedömningen ska det vägas in om högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den 
individuella studieplanen. Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. 

Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får 
utbildningsbidrag för doktorander. Förordning (2010:1064). 

31 § Om resurserna för utbildningen har dragits in enligt 30 §, kan doktoranden efter ansökan 
hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och andra resurser. Doktoranden måste då 
genom att visa upp ett tillkommande studieresultat av beaktansvärd kvalitet och omfattning 
eller på något annat sätt göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående 
åtaganden enligt den individuella studieplanen. Förordning (2010:1064). 

Betyg på prov 

32 § Prov som ingår i utbildning på forskarnivå ska bedömas enligt det betygssystem som 
högskolan föreskriver. 

Betyget ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Förordning 
(2010:1064). 

Disputation och betyg på doktorsavhandlingen 

33 § Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår 
att det för dessa examina krävs bland annat en godkänd doktorsavhandling. 

Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid 
disputationen ska det finnas en opponent. Förordning (2010:1064). 

34 § Vid betygssättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är 
verksam vid den högskola där doktoranden examineras. Förordning (2010:1064). 

35 § Högskolan får meddela föreskrifter om det betygssystem som ska användas och om 
disputationen och betygssättningen i övrigt. Förordning (2010:1064). 
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