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Sammanfattning:
2014-01-01 trädde en ny arbetsordning i kraft vid fakulteten för humanvetenskap. För beslut som
innan detta datum låg på Rådet för utbildning på forskarnivå men efter detta datum delegerats till
forskarkollegierna har rådet arbetat efter antal principer. Dessa kommer även fortsättningsvis gälla i
rådets arbete med kvalitetssäkring och uppföljning. Principerna har här samlats för att kunna beslutas
och delges ämnena som regler.
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Regler för beslut som rör forskarutbildningen
vid fakulteten för humanvetenskap
2014-01-01 trädde en ny arbetsordning i kraft vid fakulteten för humanvetenskap.
För beslut som innan detta datum låg på Rådet för utbildning på forskarnivå men efter detta datum
delegerats till forskarkollegierna har rådet arbetat efter antal principer. Dessa kommer även
fortsättningsvis gälla i rådets arbete med kvalitetssäkring och uppföljning. Principerna har här samlats
för att kunna beslutas och delges ämnena som regler.
Föreslå betygsnämnd och opponent vid disputation
Regler för betygsnämnd och opponent beslutas av fakultetsnämnden i separat
dokument.
Rådet beslutade 2008-06-17
- att det är önskvärt om disputationer inom fakulteten inte läggs på samma dag.

Driva rekryterings/antagnings/anställningsprocess/ av forskarstuderande i enlighet med
Mittuniversitetets handläggningsordning
Mittuniversitetets handläggningsordning kommer att beslutas av rektor under 2014.
Se även Mittuniversitetets antagningsordning.
Göra behörighetsgranskning/urval/förslag om antagning av forskarstuderande i enlighet med
Mittuniversitetets handläggningsordning
I komplement antagningsordning och handläggningsordning beslutade rådet 2013-1023/24 att
- Ämnesföreträdare och handledare i forskarutbildningsämnet i fråga tar ställning till
vilka av de sökande som är behöriga att antas till utbildningen.
- Ämnesföreträdare och handledare i forskarutbildningsämnet i fråga rangordnar de
behöriga sökande efter deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
- Ämnesföreträdare och handledare i forskarutbildningsämnet i fråga tar referenser på
dem som är aktuella för anställning och anordnar intervjuer med dem som är aktuella
för anställning.
- Ämnesföreträdare och handledare i forskarutbildningsämnet i fråga enas om
förslag till antagning.
Hela processen dokumenteras och biläggs förslag till antagning.
Dokumentationen ska innehålla uppgifter om antal sökande,
antal
behöriga
sökande,
rangordning
av
behöriga,
referenstagning och genomförda intervjuer samt motivering för
förordande av den sökande.
För forskarstuderande som inte tillsätts efter utlysning och vars
forskarstudier finansieras på annat sätt än anställning vid
Mittuniversitetet ska till ansökan om antagning bifogas

- Protokoll från forskarkollegiet som stöder antagning och
ämnets bedömning av den sökandes meriter (liknande den vid en
konkurrenssituation) och vad den sökande kommer att bidra till
ämnet generellt och doktorandmiljön specifikt.
Vid antagning till senare del doktor ska till ansökan bifogas
- Protokoll från forskarkollegiet som stödjer antagning till senare
del doktor.
- Kopia på examensbevis från licentiatexamen. När
licentiatexamen inte tagits ut bifogas ett förtydligande av
huvudhandledare. Förtydligandet ska klargöra hur
doktorandens progression/resultat ser ut och när doktoranden
förväntas uppnå motsvarande 120 hp.
Vid handläggning av ärenden som rör antagning till
forskarutbildning ska jävsförhållanden beaktas och redogöras

för.

Utse huvud/respektive bihandledare i enlighet med fakultetens regler
I komplement till det som anges i Mittuniversitets antagningsordning beslutade rådet
2011-04-20
- att alla handledare anställda vid Mittuniversitetet skall ha genomgått
handledarutbildning.

- att biträdande handledare från annat lärosäte i undantagsfall kan tillåtas.
Besluta om inrättande, fastställande och revidering av kurs på forskarnivå
Rådet har poängterat vikten av att lärandemål för kurserna tydligt skall anges.
Rådet beslutade 2007-03-28 om en standardskrivning om antagning till kurser på
forskarnivå:
För tillträde till kursen krävs att deltagaren är antagen till forskarutbildning. Person
som har annan ej tidsbegränsad anställning vid Mittuniversitetet kan, i mån av plats
och i det fall omständigheterna i övrigt medger det, beredas tillfälle att delta i kurser
på forskarnivå i det fall kravet på allmän och särskild behörighet är uppfyllt och att
personen deltar i kursen inom ramen för sin anställning
Individuella läskurser
Rådet beslutade 2008-09-10
- att läskurser kan inrättas för enskilda forskarstuderande omfattande högst 7,5 hp.
Läskurser examineras skriftligt och /eller muntligt av examinator. Sammanlagt 15 p av
varje forskarstuderandes kurspoäng kan utgöras av läskurser.
Rådet beslutade 2014-10-0203
- att den forskarstuderandes handledare inte skall vara examinator på läskurs.
Besluta om tillgodoräknande av kurs på forskarnivå i enlighet med fakultetens regler
Rådet arbetat efter principen att endast kurser på forskarnivå ska tillgodoräknas i
forskarutbildningen. Kurserna skall dessutom ha genomförts under
forskarutbildningstiden (om inte avräknas motsvarande tid på kvarvarande
forskarutbildningstid) och inte vara en del av den examen genom vilken man har
blivit antagen till forskarutbildningen (man skall inte kunna använda samma kurs två
gånger).
Rådet beslutade 2010-10-13 att
- den högskolepedagogiska kursen får inte tillgodoräknas som del i
forskarutbildningen . Undantag ges för I) doktorander antagna till en allmän
studieplan där kursen ingår ii) de doktorander som har en godkänd individuell
studieplan där kursen ingår vid tiden för detta beslut.
Rådet beslutade 2011-04-20 att
- seminariedeltagande enbart i form av respondentskap och opponentskap kan ge
kurspoäng i forskarutbildningen. Den totala poängandelen får inte överstiga 7,5 hp.

Handledarutbildning
Rådet beslutade 2014-09-09 om följande principer för handledarutbildningen
att

för deltagande i handledarutbildningen krävs

- doktorsexamen
- anställning vid Mittuniversitetet om minst 50% under minst 6
månader vid ansökningstillfället.
Ansökan skickas till ämnesföreträdare.
att

Ämnesföreträdare rangordnar ansökningarna efter nedanstående
likvärdiga kriterier
- tid sedan examen (längre tid sedan examen är att föredra framför
kortare)
- strategisk betydelse för ämnet

Ämnesföreträdare skickar rangordning och kortfattad motivering till handläggare för
rådet för utbildning på forskarnivå.
att

Rådet för utbildning på forskarnivå beslutar om
deltagande i handledarutbildningen.

att

i mån av plats erbjuds plats till sökande från andra ämnen än
fakultetens forskarutbildningsämnen och externa deltagare

Rådet avser att vid uppföljningar av forskarutbildningen kontrollera att reglerna följs, för att kunna
garantera att beslut rörande forskarutbildningen fattas på ett liknande sätt inom fakulteten och bidrar
till en hög kvalitet.
Rådet för utbildning på forskarnivå beslutar
att
ovanstående regler fastställs och kommuniceras med
fakultetens forskarutbildningsämnen.

