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ANVISNINGAR
För ytterligare information se Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (UFV 2012/2057) samt Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala
universitet (UFV 2009/1993). För information om respektive fakultets riktlinjer, kontakta ansvarig
fakultet eller institution.

Anvisningar till den sökande
Ev. nuvarande anknytning till annan högskola: Fylls i av den som är verksam vid högskola som saknar vetenskapsområde och därmed egen utbildning på forskarnivå inom det aktuella ämnesområdet.
Behörighetsgivande högskoleexamen: Bestyrkt kopia av examensbevis över svensk eller utländsk
behörighetsgivande högskoleutbildning skall bifogas.
Byte av ämne: Examen utfärdas i det ämne den forskarstuderande är antagen till. Byte av ämne kräver
nytt beslut om antagning. För att examen skall kunna utfärdas med en viss ämnesbeteckning, skall beslut
om antagning vara fattat innan avhandlingen lämnas till tryckning/motsvarande.

Anvisningar till institutionen (motsv.)
Antagningen syftar till: Ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå avser något av alternativen doktorsexamen (fyra års heltidsstudier) och licentiatexamen (två års heltidsstudier). Om en person
tidigare antagits till utbildning på forskarnivå syftande till licentiatexamen eller avlagt licentiatexamen
vid ett annat lärosäte anges doktorsexamen, senare del (två års heltidsstudier).
Avsedd förled i examensbenämning: Fylls i när alternativa examensbenämningar finns inom fakulteten.
Detta gäller teologisk fakultet (teologie eller filosofie), samhällsvetenskaplig fakultet (filosofie eller ekonomie) och teknisk-naturvetenskaplig fakultet (filosofie eller teknologie).
Individuell studieplan skall bifogas när beslutet sänds in till områdeskansliet.
En kopia av den beviljade och diarieförda ansökan skickas till UPPDOK-enheten.
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