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Bilaga 4.1: Anvisningar angående utbildningen på forskarnivå 
Se teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdets hemsida, som uppdateras kontinuerligt: 
http://www.teknat.uu.se/.  

1. Riktlinjer för finansiering av utbildningen på forskarnivå 
vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet 

Finansieringen av utbildningen på forskarnivå regleras bl.a. i Högskoleförordningens 5 kap 4 och 7 
§§ samt 7 kap 34 och 36 §§. 

HF 7:34: 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 §. 

HF 7:36: 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.  

Vetenskapsområdet har som mål att alla studerande på forskarnivå har doktorandanställning under 
hela utbildningstiden. Antagning av doktorander som finansieras via stipendier är begränsad och 
tillåts endast om huvudansvarig institution i övrigt garanterar goda finansiella och sociala villkor. 
Vid antagning till utbildning på forskarnivå kräver områdesnämnden att antagningsbeviset åtföljs av 
ett beslut om doktorandanställning. Undantag från denna finansieringsform ska utförligt motiveras 
av prefekten, med stöd av t.ex. avtal eller kontrakt med finansiär, donationsvillkor eller liknande 
skriftlig dokumentation. Vid annan finansiering än anställning som doktorand ska de särskilda 
överväganden som gjort bifogas ansökningshandlingarna. Doktorandens finansieringsnivå ska klart 
framgå av den individuella studieplanen. 

Endast antagning av doktorander som finansieras med anställning som doktorand vid Uppsala 
universitet är delegerat till prefekt. All annan antagning görs av områdesnämndens arbetsutskott. 

Områdesnämnden fastställer följande riktlinjer för tilläggsfinansiering m.m. för stipendiater: 

• Alla doktorander måste få en likvärdig månadsinkomst. Med detta menas en inkomst 
motsvarande samma finansiella nettonivå som doktorand med anställning, enligt 
doktorandstegen1. 

• Institutionen ska teckna särskilda försäkringar för alla doktorander som inte omfattas av de 
vanliga trygghetssystemen. 

• Om institutionen bidrar till finansieringen av en doktorand samtidigt som hon/han har stipen-
dium, ska formerna för tilläggsfinansieringen ske i samråd med personalavdelningen. Om finan-
sieringen för en stipendiestudent (d.v.s. en student som inte har utbildningsbidrag eller 
doktorandtjänst) tar slut, och studenten inte haft motsvarande 48 månaders studietid, ansvarar 
institutionen för finansiering, där studiestöd kan användas. 

• I fall av "sandwich"-doktorander, som vistas en längre tid i hemlandet, behöver inte doktoran-
den finansieras av Uppsala universitet under tiden hon/han arbetar i hemlandet. 

 
Anställningstiden som doktorand får omfatta sammanlagt högst åtta år, men utbildningstiden får 
motsvara maximalt fyra år på heltid. Om studierna avslutas med licentiatexamen är tiden maximalt 
två år på heltid. 

1 Fakultetsbeslut TEKNAT 2012/214 

 

                                                        

96

http://www.teknat.uu.se/


UPPSALA UNIVERSITET                      Verksamhetsplan 2016                                             Bilaga 4.1 
Vetenskapsområdet teknik och 
naturvetenskap 

2015-11-10  

 

Om det finns särskilda skäl, såsom ledighet p.g.a. sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller 
för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, vid föräldraledighet 
eller för problem som kan uppstå i samband med flytt av avdelning eller institution, får 
doktorandtjänsten innehas under längre tid. Förlängning för förtroendeuppdrag vilka enligt UFV 
2014/72 beslutas av områdesnämnden medges endast fram till disputationen.  

För att inte möjligheten att anta doktorander till en licentiatexamen ska skapa en tvåstegsmodell med 
antagning av licentiand som första steg och en senare antagning till doktorsexamen har 
områdesnämnden beslutat att delegationen till prefekt att anta till utbildning på forskarnivå inte 
gäller antagning till licentiandstudier. Denna antagning görs av områdesnämndens arbetsutskott. 

Om doktoranden begär det och områdesnämnden bedömer det som lämpligt är det möjligt att 
anställa doktorander på deltid, dock lägst 50 % av heltid2. Områdesnämnden har beslutat att beslut 
om sådan deltidsanställning fattas av arbetsutskottet. Huvudregeln är fortfarande att anställningen 
ska omfatta heltid. 

Områdesnämnden har beslutat att doktoranders anställning vid föräldraledighet ska förlängas med 
utgångspunkt från antal föräldralediga dagar. Områdesnämnden får besluta om en upp till tre måna-
ders extra förlängning av anställningen utöver föräldraledigheten som kompensation för den tid det 
tar att starta forskningsverksamhet efter en längre tids (minst fyra månader sammanhängande) för-
äldraledighet. Förlängningen medges endast fram till disputationen. Beslutas av områdesnämnden 
och finansieras av institutionen. 

2. Studiestöd, riktlinjer 
I ämnen där förändringar kan förutses, t.ex. genom förestående pensionsavgång, får doktorander 
antas endast om fortsatt handledning är säkerställd. Institutioner som står inför professorsbyte ska 
planera fördelningen av studiestöd så, att medel kan disponeras för två nya doktorander när ny pro-
fessor tillträder. 

För doktorander som antas fr.o.m. 2015-01-01 får utbildningsbidrag inte användas som 
finansieringsform. Om synnerliga skäl föreligger får dispens beviljas av områdesnämnden3. Dispens 
för att använda utbildningsbidrag som finansieringsform ska sökas för varje enskild utlysning innan 
utlysning av platsen sker. Anhållan om dispens bereds av forskarutbildningsnämnden för beslut i 
områdesnämnden.  
Information rörande doktorandtjänster, utbildningsbidrag och assistenttjänster knutna till utbild-
ningsbidrag kan fås från personalavdelningen. I informationen finns bestämmelser sammanställda 
som gäller vid ledighet, sjuk- och föräldrapenning, tjänst, pension och grupplivförsäkring m.m.  

2 5 kap 3 § HF 
3 konsistoriebeslut UFV 2012/841 
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3. Regler för handledare och forskarutbildningsansvarig 
professor m.m. 

Ansvars- och befogenhetsfördelning inom utbildningen på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskap-
liga vetenskapsområdet återfinns på områdets hemsida http://www.teknat.uu.se/om-oss-
kontakt/organisation/. Kraven på handledning regleras bl.a. i Högskoleförordningens 6 kap 28, 30 
och 31 §§. 

HF 6:28: 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. 

 

För varje doktorand ska fakultetsnämnden (delegerat till prefekt) utse minst två handledare, varav en 
huvudhandledare med ansvar för utbildningen, inklusive avhandlingsarbetet och en biträdande 
handledare. Huvudhandledare ska ha genomgått handledarutbildning motsvarande minst två dagar, 
eller bedömts ha motsvarande kompetens4. En av handledarna ska vara anställd vid eller adjungerad 
till Uppsala universitet eller Institutet för rymdfysik. Åtminstone en av handledarna ska ha 
docentkompetens5. 

Information anordnas för vetenskapsområdet forskarutbildningsansvariga professorer. Informationen 
omfattar en halv dag och tar bland annat upp aktuella och generella frågor, organisation och 
regelverk, uppdragets art och omfattning, vetenskapligt och administrativt ansvar. 

Enligt nämndens beslut ska den som vid tre på varandra följande tillfällen uteblir från informationen 
anses ha förbrukat områdesnämndens förtroende att inneha uppdraget som forskarutbildnings-
ansvarig professor. Närvaro av ställföreträdare, t.ex. prefekt eller liknande, räknas ej som FU-
ansvarig professors närvaro. 

4. Regler för disputation, doktorsavhandling, opponenter m.m. 
Aktuella regler återfinns på vetenskapsområdets hemsida 
http://www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/. Se också ”Antagningsordning och 
föreskrifter för betyg inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet”6 och ”Riktlinjer för 
utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet”7. Frågor angående tryckning av avhandlingar 
besvaras av Enheten för digital publicering. 

Disputationer ska normalt äga rum under terminstid, men får även ske under sommaruppehållet med 
undantag för perioden fr.o.m. 15 juni t.o.m. 15 augusti. Tillkännagivande av tid och plats ska ske 
minst tre veckor före disputation/licentiatseminarium och avhandlingen ska finnas tillgänglig på 
universitetsbiblioteket minst tre veckor före disputationen/seminariet. Perioden fr.o.m. 15 juni t.o.m. 
15 augusti får inte räknas in i tillgänglighetstiden. Flera disputationer får inte äga rum samtidigt 
inom en sektion. Dag och tid bokas elektroniskt på vetenskapsområdets hemsida. Anhållan om 
disputation och licentiatseminarium på annan ort ställs till områdesnämnden. 

Förslag om fakultetsopponent och betygsnämnd ska inges till områdesnämnden, om möjligt senast 
två månader före disputationsdagen, av forskarutbildningsansvarig professor efter samråd med dok-
torandens handledare, på formulär som finns på vetenskapsområdets hemsida. Där finns också 

4 TEKNAT 2010/55 
5 AFUU 1§ 
6 UFV 2010/472 
7 UFV 2009/1993 
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formulär för betygsnämndens beslut. Lärare vid Uppsala universitet får inte anlitas som opponent8. 
Opponent ska i normalfallet vara professor eller ha professorskompetens. Minst en ledamot i 
betygsnämnden ska komma från annat lärosäte än Uppsala universitet. Majoriteten ska hämtas 
utanför den fakultet doktoranden tillhör. Ledamot kan hämtas utanför akademin. Ledamöterna i 
betygsnämnden ska vara minst docentkompetenta, eller motsvarande, om inte särskilda skäl 
föreligger. Fakulteten har i jämställdhetsplanen föreskrivit att alla beredande och beslutande organ 
(däribland betygsnämnder) ska ha ledamöter av båda könen. Fakulteten kräver en skriftlig 
redogörelse i de fall då man inte kunnat tillgodose detta krav. Både vid disputation och 
licentiatseminarium ska jävsaspekten beaktas och jäv får inte föreligga mellan doktorand/handledare 
och opponent eller ledamot i betygsnämnd. Sampublicering under de senaste fem åren anses indikera 
risk för jäv. Tre eller fem ledamöter ska ingå i betygsnämnden. I de fall betygsnämnden består av tre 
ledamöter ska en reserv utses. Reserven får inte delta i betygsnämndens möte utom då den ordinarie 
ledamoten är frånvarande. Handledare och opponent har rätt att vara närvarande vid inledningen av 
sammanträdet, men endast betygsnämndens ledamöter ska närvara vid slutlig överläggning och 
beslut. En sammanställning av föreskrifter om betygsnämnd finns på vetenskapsområdets hemsida. 

Studiestödsmedel motsvarande en schablonsumma på 27 000 kr får disponeras för arvode till 
opponent och reseersättning för opponent och ledamot i betygsnämnden samt bidrag till 
tryckkostnad m.m. 

Avhandlingar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet ska innehålla en 
populärvetenskaplig svensk sammanfattning på två till fem sidor. I de fall svensk sammanfattning 
saknas ska institutionen återbetala 27 000 kronor till vetenskapsområdet. 

Regelverk kring publicering av avhandling och spikning hittas på Avhandlingsproduktions 
webbsida, https://mp.uu.se/web/info/forska/avhandling.  

Följande pliktupplaga för doktorsavhandlingar gäller inom det teknisk-naturvetenskapliga 
vetenskapsområdet: 

Den fullständiga avhandlingen (sammanfattning + ingående uppsatser): 80 ex. Spridning av avhand-
lingen utöver de 10 biblioteksexemplar som ska levereras till Carolina ombesörjs av institutionen/ 
doktoranden. Den tidigare utsändningen av s.k. bytesexemplar via Carolina har alltså upphört. 

Vid frågor angående digital publicering hänvisas till Enheten för digital publicering, Carolina Redi-
viva. Observera att om en avhandling underkänns måste information omedelbart sändas till enheten 
för digital publicering så att uppgifterna om avhandlingen kan raderas i det elektroniska avhand-
lingsregistret och ändringar göras i den nationella bibliotekskatalogen för den tryckta versionen.  

 

 

8 Beslutat av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-11-29 
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