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Kursdelens omfattning inom utbildningen på forskarnivå 

Beslut 
Fakultetsnämnden fastställer att 
 
- kursdelen inom utbildningen på forskarnivå till doktorsexamen skall 

omfatta 40 -- 120 högskolepoäng, 
- kursdelen inom utbildningen på forskarnivå till licentiatexamen skall 

omfatta 20 -- 60 högskolepoäng, 
- kurs i forskningsetik skall ingå, liksom högskolepedagogisk utbildning 

för doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller 
avancerad nivå, 

- det är rekommenderat att introduktionskurs till studier på forskarnivå 
och kurs i vetenskapligt skrivande ingår, 

- tillgodoräknande av poäng från den avancerade nivån – efter ansökan 
från doktoranden – alltid skall göras av varje enskild kurs i förhållande 
till examensfordringarna, 

- kurser som ingår i doktorandens behörighetsgivande utbildning inte kan 
tillgodoräknas, 

- examensarbete (behörighetsgrundande eller ej) inte kan tillgodoräknas,  
- beslut om tillgodoräknande är delegerat till huvudhandledaren, i samråd 

med forskarutbildningsansvarig professor och övriga handledare, 
- skälen för att tillgodoräknande sker redovisas till fakulteten i varje 

enskilt fall, 
- ett tillgodoräknande inte automatiskt medför en förkortning av tiden för 

innehav av studiestöd, samt att 
- delegera till forskarutbildningsnämnden att fastställa ämnesstudieplaner 

för utbildningen på forskarnivå och att granska skälen till beslut rörande 
tillgodoräknande från avancerad nivå. 

 

Ärendet 
I samband med revideringen av ämnesstudieplanerna för utbildning på 
forskarnivå har en diskussion inletts om omfattningen av kursdelen inom 
utbildningen, och kopplat till det, frågan om tillgodoräknande av kurser 
från avancerad nivå till forskarnivå. Det råder delade meningar inom 
fakulteten om hur stor del av utbildningen på forskarnivå som skall bestå 
av kurser och önskemål har framförts om ett fakultetsövergripande beslut. 
 



  

 

Beredning 
Frågan togs upp vid fakultetsnämndens sammanträde 27-28 november 
2007, efter att ha diskuterats under hösten 2007 i forskarutbildnings-
nämnden (FUN), arbetsutskottet (AU),  NU, TU och NTG-gruppen samt 
vid informationen för forskarutbildningsansvariga professorer och i 
fakultetskollegiet. Frågan bordlades vid fakultetsnämndens 
novembersammanträde för vidare beredning och har därefter återigen 
behandlats av AU 2008-01-15 och av FUN 2008-01-23. Föreliggande 
förslag till beslut har tagits fram av FUN 2008-01-23. Förslaget har 
diskuterats med chefen för Studerandebyrån.  
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