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1. INLEDNING
1.1 Omfattning och innehåll
Högskolestyrelsen ska besluta om den antagningsordning som ska tillämpas vid
Högskolan i Gävle (HiG). Antagningsordning ska omfatta all utbildning vid
lärosäte. Antagningsordningen fastställs i regel läsårsvis.
Följande moment i antagningsordningen behandlas nedan:
- Allmänna bestämmelser
- Antagning och antagningsförfarande
- Behörighet, urval
- Handledare
- Fastställande av allmän studieplan för doktors-/licentiatexamen inkl.
angivanden av fördelning kursdel - avhandlingsdel
1.2 Allmänna bestämmelser
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) vid Högskolan i Gävle (HiG)
ska informera om
- hur antagning till utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämne är
organiserad och hur antagning sker
- om utbildningens huvudsakliga innehåll, uppläggning och inriktning
- om aktuella behörighetsregler för tillträde
- de bedömningsgrunder som tillämpas vid urval utöver vad som sägs i HF
7 kap. § 41, andra stycket
- om tidpunkt för ansökan och hur ansökan ska utformas

Denna information samt i övrigt relevanta regler – även på engelska - finns
tillgängliga på hemsida www.hig.se/forskarutbildning liksom bland högskolans
samling av styrdokument.
Ansvaret för forskarutbildningen – såsom antagning, kvalitet, uppläggning,
studieplaner och handledning samt för samordning av kurser som kan
tillgodoräknas på forskarutbildningsnivå liksom för utbildning av handledare –
ligger på forskarutbildningsnämnden.
Beslut om ämnen i vilka HiG ska anordna undervisning på forskarnivå fattas av
Högskolestyrelsen.
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2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET
________________________________________________________________________

2.1 Antagning och antagningsförfarande
Till utbildning på forskarnivå vid HiG får antas så många doktorander som har
garanterad finansiering såvida inte särskilda skäl föreligger. Sådana särskilda
skäl är
- finansiering via annan arbetsgivare än högskolan
- annan form av finansiering som berörd nämnd finner rimlig med hänsyn
till att studiefinansieringen ska avse forskarutbildning på minst halvtid
under åtta år eller på heltid under fyra år.
Det ankommer på forskarutbildningsnämnden att se till att studiefinansieringen
är tryggad under doktorandens hela studietid fram till avsedd examen.
Forskarutbildningsnämnden ska se till att avtal med annan arbetsgivare enligt
ovan upprättas för doktorandens hela studietid.
Studieplats på forskarutbildningsnivå ska utannonseras såvida inte utbildningen
finansieras av annan arbetsgivare än högskolan. Utannonsering behöver inte ske
vid antagning av doktorand som tidigare påbörjat sin utbildning på forskarnivå
vid ett annat lärosäte.
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå fattas av forskarutbildningsnämnden.
I samband med, dock senast en (1) månad efter antagning ska individuell
studieplan (ISP) inkl. regler för uppföljning föreligga. ISP ska upprättas av
huvudhandledare och doktoranden. ISP ska innehålla uppgifter om hur
doktorandens handledning är organiserad, finansieringsplan samt andra
uppgifter som kan ligga till grund för bedömning av utbildningens effektivitet
och progression. Planen skall beslutas av forskarutbildningsnämnden efter
samråd med berörd avdelningschef.
Om finansiering sker på annat sätt än genom anställning bör det framgå av
finansieringsplanen vilken social trygghet som är förbunden med den aktuella
studiefinansieringen.
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2.2 Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå har den som avlagt
examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp. eller på
annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
(HF kap. 7 § 39 nuv. lydelse).
Undantag får medges av forskarutbildningsnämnden med hänvisning till
särskilda skäl.
2.3 Särskild behörighet
Utöver grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå får
även andra krav ställas i form av särskild behörighet. Beslut härom fattas av
forskarutbildningsnämnden med HF 7 kap. § 40 som grund. Kraven i särskild
behörighet ska framgå av den allmänna studieplanen för aktuellt
forskarutbildningsämne.
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3. URVAL
3.1 Urval och bedömningsgrunder
Urval bland sökande till utbildning på forskarnivå som uppfyller kraven på
grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet ska göras med
hänsyn till den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
De bedömningsgrunder för urval som berörd nämnd beslutat, ska framgå av den
allmänna studieplanen. Bedömningsgrunderna ska dokumenteras.
Urval av sökande ska beredas i former som medger studeranderepresentants
närvaro i forskarutbildningsnämnden.
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms få tillgodoräkna tidigare
utbildning eller yrkesverksamhet för utbildning på forskarnivå får inte resultera i
att vederbörande får företräde före annan sökande – jfr HF 7 kap. § 41.
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4. ÖVRIGT
4.1 Handledare
Varje forskarstuderande ska ha en huvudhandledare och minst en biträdande
handledare. Huvudhandledare och/eller examinator ska vara anställd vid HiG
och vara minst docentkompetent.
4.2 Fastställande av allmän studieplan för doktors-/licentiatexamen inkl.
angivanden av fördelning kursdel - avhandlingsdel
I den allmänna studieplanen för respektive forskarutbildningsämne ska anges
utbildningens uppläggning, urval bland de sökande liksom bedömningsgrunder i
samband med prövning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
samt ev. möjlighet att avsluta utbildningen med licentiatexamen.
I den allmänna studieplanen ska också anges proportionen mellan kursdel och
avhandlingsdel.
4.3 Överklagande
Beslut om att sökande inte antagits till utbildning på forskarnivå kan inte
överklagas.
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