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Frågor och svar om ansökan till utbildning på forskarnivå i historia 

 

När måste min uppsats vara klar för att jag ska kunna söka till utbildning på 
forskarnivå? 

En sökande anses vara behörig att söka om han/hon fått sin magisteruppsats (eller 
motsvarande) ventilerad, betygsatt och arkiverad senast den dag då ansökningstiden går 
ut. Det är alltså möjligt att ventilera uppsatsen under loppet av de veckor som förlöper 
mellan utlysning och sista ansökningsdatum (15 oktober). 
 
 
Varför är det så svårt att komma in på utbildning på forskarnivå? 

Enligt svensk lag får institutionerna endast anta sökande som har full studiefinansiering. 
Det betyder att institutionsstyrelserna bara får anta sökande som anställs som doktorand 
eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Styrelsen får i och för sig även anta 
sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om styrelsen bedömer att 
finansieringen kan säkras under hela utbildningen. Men om det efter antagning av 
doktorand med annan finansiering visar sig att styrelsens bedömning slår fel, har 
institutionen och dess styrelse ansvaret för att ordnad finansiering kan upprätthållas under 
hela utbildningstiden. Eftersom det kan bli dyrt, är många institutioner ytterst restriktiva 
med att anta doktorander med annan finansiering. 
 

Hur många platser brukar bli lediga varje höst? 

Normalt utlyses 2-4 studiestödsrum per institution och år. Detta brukar motsvara ca 10 % 
av de sökande. 

 

När kan man övergå från utbildningsbidrag till doktorandtjänst? 

Vid Stockholms universitet har alla doktorander rätt att efter två år få doktorandtjänst i 
stället för utbildningsbidrag eller annan finansiering. 

Vid Uppsala universitet gäller rätten att byta till doktorandtjänst efter två år enbart dem, 
som har haft utbildningsbidrag och alltså inte dem som haft annan finansiering. Från och 
med 1 juli 2011 gäller för dem som haft utbildningsbidrag att rätten att byta till 
doktorandtjänst inträder efter ett år. 

Den doktorand som till sin utbildning på forskarnivå får tillgodoräkna sig kurser på 
avancerad nivå (max 45 hp) får en nedkortning av den effektiva studietiden med 
motsvarande studiepoäng. Det innebär dock samtidigt att doktoranden tidigare flyttas upp 
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från utbildningsbidrag till doktorandtjänst, och upp på lönestegen, än vad som annars 
skulle ha varit fallet. 
 
Hur ska en bra forskningsplan se ut? 

Närmare anvisningar och ett exempel på en välutförd forskningsplan finns på hemsidan 
under Forskarutbildning/Utlysning och ansökan/Antagningsordning. 

 

Behöver jag kontakta institutionen/institutionerna innan jag skickar in min ansökan? 

Det är önskvärt att den sökande i förväg tar kontakt med någon av institutionernas 
professorer eller studierektor för utbildningen på forskarnivå för att diskutera ämnet för 
den tänkta avhandlingen och höra sig för om handledningsresurserna.  

Det är dock olämpligt att diskutera själva forskningsplanen med någon 
institutionsföreträdare, eftersom forskningsplanen utgör ett av de dokument som 
antagningsnämnden använder för att bedöma den sökandes kvalifikationer. 


