Romanska och klassiska institutionen

Antagningsordning för utbildningen på forskarnivå

1. Allmänna instruktioner
För varje forskarutbildningsämne – franska, grekiska, italienska, latin, portugisiska och spanska –
finns en Allmän studieplan med utbildningens mål, allmänna och särskilda behörighetskrav,
studiefinansiering, handledning mm.
Sökande uppmanas att beakta respektive forskarutbildningsämnes specifika profilering för att
säkerställa att handledning kan erbjudas inom det tänkta ämnesområdet och i rimlig omfattning.

2. Antagning
Fakulteten utlyser, i mån av resurser, doktorandanställning/utbildningsbidrag för utbildning på
forskarnivå två gånger om året, med sista ansökningsdag 15 oktober respektive 15 april, och då
avses antagningen gälla från 1 februari respektive 1 september. Besked om antagning lämnas
inom sex veckor från sista ansökningsdag.

3. Behörighet
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller dels villkor för grundläggande
behörighet, dels villkor för särskild behörighet.

4. Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på
avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på
avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande
kunskaper. Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för
tillträde till forskarutbildning, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde
till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

5. Särskild

behörighet

Se respektive forskarutbildningsämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå.
Behörighetskraven skall uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak
motsvarande kompetens.

6. Undantag från behörighetsvillkor
Om det föreligger särskilda skäl får Humanistiska fakultetsnämnden för enskild sökande medge
undantag från kravet på grundläggande behörighet.

7. Bedömning av sökande
Enligt Högskoleförordningen 7 kap 34 § är grunden för urval bland sökande som kan antas till
utbildning på forskarnivå att endast anta ”så många doktorander som kan erbjudas handledning
och godtagbara studievillkor i övrigt och som har godtagbar finansiering enligt 36 §. För att bli
antagen krävs enligt 35 § grundläggande behörighet, särskild behörighet och att den sökande
”bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.”
I enlighet med fakultetens anvisningar görs urvalet på basis av följande kriterier:
7.1 Tidigare meriter
7.1.1 Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
7.1.2 Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i
förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att
tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:
- Kritisk förmåga
- Analytisk förmåga
- Kreativitet
- Självständighet
Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas, d v s i vilken utsträckning den sökande har
visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom
görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes
vetenskapliga utveckling. Stor vikt läggs vid hur tidigare akademiska arbeten utförts.
7.2 Forskningsplan
I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde.
Forskningsplanen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av
forskningsarbetet. Den bedöms med avseende på:
- Relevans
- Originalitet

- Genomförbarhet inom given tidsram (dvs under en period motsvarande fyra års utbildning på
heltid)
7.3 Samarbetsförmåga
Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.

8. Ansökan
Till ansökan skall bifogas:


Ansökningsbrev.



Curriculum vitae (levnadsbeskrivning) innehållande uppgifter om tidigare studier
(LADOK-utdrag, kursbevis), anställningar och publikationer.



Forskningsplan där sökanden kort skall redogöra för sitt tänkta forskningsområde (max
15 000 tecken, inklusive blanksteg). Se ovan under 7.2.



Finansieringsplan.



En kopia av skriftliga arbeten som åberopas i ansökan.



Namn på och kontaktinformation för två referenspersoner.

Studiemeriter från andra högskolor och universitet skall styrkas med vidimerade kopior.
Ansökan skall sändas till registrator@su.se

9. Beredning av antagningsärenden
Beslut om antagning av sökande till utbildning på forskarnivå fattas av institutionsstyrelsen.
Institutionsstyrelsen kan ej vidaredelegera beslut om antagning. Beslut om antagning av
doktorand kan ej överklagas.
Ansökningar till utbildning på forskarnivå bereds av institutionens handledarkollegium som på
grundval av inkomna handlingar lämnar förslag till institutionsstyrelsen om antagning eller avslag
på ansökan, samt i förekommande fall gör en rangordning av sökandena. Intervjuförfarande inom
respektive forskarutbildningsämne kan tillämpas.
Vidare upplysningar lämnas av studierektor för utbildningen på forskarnivå.
Länk till humanistiska fakultetens föreskrifter och riktlinjer:
http://www.hum.su.se/polopoly_fs/1.50970.1320921069!/Riktlinjer_utb_forskarniva.pdf

