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Handläggningsordning för avveckling av forskarutbildningsämne vid 
Humanvetenskapliga området 

Av områdesnämndens besluts- och delegationsordning framgår att nämnden inrättar och 
avvecklar ämnen i vilka utbildning på forskarnivå ska anordnas i enlighet med 6 kap. 25 § HF 
och har delegerat till respektive fakultetsnämnd att fastställa en allmän studieplan (ASP) för 
varje ämne inom vilket utbildning på forskarnivå anordnas, (6 kap. 26-27 §§ HF).  

Det kan i vissa fall finnas skäl för ett lärosäte att besluta att en allmän studieplan inte ska vara 
giltig längre, eller att ett ämne på forskarnivå helt ska utgå ur utbildningsutbudet.  

Beredningen för utbildning på forskarnivå (BUF) har tagit fram ett förslag till 
handläggningsordning för avveckling av forskarutbildningsämne som fastställer 
beslutsgången och den handläggning som krävs för att detta ska ske på ett rättssäkert sätt, 
framförallt för doktoranderna.  

Förslaget till handläggningsordning skickades i november på internremiss till områdets 
samtliga institutioner som ger utbildning på forskarnivå, Avdelningen för planering och 
ledningsstöd samt Centrala doktorandrådet. Vidare har det naturvetenskapliga området fått 
remissen för kännedom. Efter remissomgången har BUF justerat handläggningsordningen 
utifrån de synpunkter som inkommit och gjort bedömningen att handläggningsordningen kan 
fastställas av områdesnämnden. 

 

Beslut 

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att fastställa Handläggningsordning för 
avveckling av forskarutbildningsämne enligt bilaga. 
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Handläggningsordning för avveckling av forskarutbildningsämne vid 
Humanvetenskapliga området 

Utbildning på forskarnivå bedrivs enligt högskoleförordningen i form av 
forskarutbildningsämnen (6 kap. 25 §). För ett ämne finns en allmän studieplan (6 kap. 26 
§).  

Fastställda allmänna studieplaner är juridiskt bindande och högskolan är skyldig att följa det 
som föreskrivs i dem. En doktorand som har antagits till utbildning på forskarnivå har 
långtgående rättigheter när det gäller möjligheten att fullfölja den påbörjade utbildningen.  

Det kan i vissa fall finnas skäl för ett lärosäte att besluta att en allmän studieplan inte ska vara 
giltig längre. Detta dokument fastställer beslutsgången och den handläggning som krävs för 
att detta ska ske på ett rättssäkert sätt.  

Det beslut som behöver fattas, i enlighet med Stockholms universitets gällande delegations- 
och beslutsordningar, är att forskarutbildningsämnet ska avvecklas och samtliga giltiga 
versioner av den allmänna studieplanen ska upphävas.1 

Ett beslut om avveckling ska t.ex. fattas när ett ämne helt ska utgå ur utbudet inom utbildning 
på forskarnivå, liksom när ett forskarutbildningsämne ska ersättas med ett annat likvärdigt och 
därför behöver en ny allmän studieplan. Ett beslut om avveckling medför att den allmänna 
studieplanen ska upphävas och en avvecklingsprocess av forskarutbildningsämnet tar vid. 
Tiden mellan beslut att upphäva en allmän studieplan och faktiskt upphörande av densamma 
benämns avvecklingsperiod. Under denna period är den (upphävda) allmänna studieplanen 
fortfarande en juridiskt bindande föreskrift och den antagna doktoranden har rätt att fullfölja 
sin utbildning. Därefter upphör universitetets åtaganden enligt den allmänna studieplanen.  

                                                      

 

1 Rektors Besluts- och delegationsordning: ”Områdesnämnden beslutar om ämnen i vilka utbildning på forskarnivå 
ska anordnas (6 kap. 25 § HF).” 
Områdesnämndens Besluts- och delegationsordning: ”Områdesnämnden för humanvetenskap ska inrätta och 
avveckla ämnen i vilka utbildning på forskarnivå ska anordnas i enlighet med 6 kap. 25 § HF, samt besluta om 
engelsk översättning av forskarutbildningsämne.” 
Fakultetsnämnden ska ”… fastställa en allmän studieplan för varje ämne inom vilket utbildning på forskarnivå 
anordnas, (6 kap. 26-27 §§ HF). Sådant beslut får inte vidaredelegeras.” 
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Avvecklingsperiodens längd ska vara minst utbildningens nominella löptid plus två år räknat 
från datum för beslut om upphävande av allmän studieplan. Hänsyn ska tas till senast antagna 
och eventuella av institutionen beviljade uppehåll, som exempelvis sjukskrivning, 
föräldraledighet eller militärtjänstgöring. 

Rutiner som alltid ska följas när områdesnämnden beslutar om avveckling av ett 
forskarutbildningsämne 

1. Institutionsstyrelsen anhåller om avveckling av forskarutbildningsämne till berörd 
fakultetsnämnd.2 

a. Anhållan om avveckling av ett forskarutbildningsämne med fastställd allmän 
studieplan ska tydligt motiveras, avseende vilka skäl som föreligger.  

b. En förteckning över samtliga antagna doktorander bifogas anhållan där 
uppgift om antagningsdatum, senaste registrerade termin med angiven 
aktivitetsgrad, beräknad termin för disputation samt uppgift om eventuellt 
beviljat uppehåll ska framgå.3 

c. Till anhållan ska en konsekvensanalys bifogas. Analysen ska beröra vilka 
följder en avveckling av ämnet medför för berörda institutioner och annan 
verksamhet avseende doktorander, ekonomi, anställda lärare, utbildningens 
kvalitet under avvecklingsperioden, övrig utbildning vid institutionen. Denna 
analys ska utmynna i ett ställningstagande till om ämnet ska fortsätta att 
bedrivas inom annat närliggande forskarutbildningsämne eller om det ska 
utgå helt ur utbudet.  

2. Fakultetsnämnden ställer förslag om avveckling av forskarutbildningsämne till 
områdesnämnden.4 

3. Områdesnämnden beslutar om avveckling av forskarutbildningsämne. Skälen för 
avvecklingen av ett ämne ska alltid anges i beslutet.5 

4. Fakultetsnämnden beslutar om upphävande av ämnets allmänna studieplan (inklusive 
tidigare fastställda versioner). 

                                                      

 

2 Exempel på beslutsformulering i Institutionsstyrelsen är: Institutionsstyrelsen beslutar att föreslå NN 
fakultetsnämnden att föreslå för Områdesnämnden för humanvetenskap att forskarutbildningsämnet XX ska 
avvecklas. 
3 Mall för förteckning över doktorander med kolumnrubriker kommer att tillhandahållas från områdeskansliet. 
4 Exempel på beslutsformulering i fakultetsnämnden är: NN fakultetsnämnden beslutar att föreslå 
Områdesnämnden för humanvetenskap att forskarutbildningsämnet XX ska avvecklas. 
5 Exempel på beslutsformulering i områdessnämnden är: Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att 
forskarutbildningsämnet XX ska avvecklas. Till beslutet noteras att NN fakultetsnämnden inleder 
avvecklingsprocessen med beslut om upphävande av ASP. 
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5. Fakultetskansliet expedierar beslutet om upphävande till Studentavdelningen och 
Institutionen. 

a. Studentavdelningen ansvarar för att ämnet markeras som nedlagt i Ladok. 
Därmed kan inga fler doktorander antas till ämnet. Resultat kan dock 
fortfarande rapporteras och examen utfärdas i ämnet för de doktorander som 
redan är antagna i ämnet. Examen kan utfärdas fram till avvecklingsperiodens 
slut. 

b. Institutionen ansvarar för att beslut om antagning inte fattas i det avvecklade 
ämnet. 

6. Institutionen ansvarar för att, senast tre veckor efter att beslutsprotokollet från 
fakultetsnämnden är justerat, kontakta berörda doktorander enligt följande: 

a. När ämnet som ska avvecklas ersätts med annat likvärdigt ämne ska alla 
doktorander som inte är färdiga med utbildningen (eller har dokumenterat 
avbrott i Ladok) och varit registrerade som aktiva i ämnet som avvecklas 
något av de senaste fem åren (inkl. innevarande termin) kontaktas.  
Övriga doktorander ska informeras om förändringarna i utbildningen när de 
kontaktar institutionen för att återuppta sina studier.  

b. När ämnet som avvecklas helt kommer att utgå ur utbildningen på forskarnivå 
ska samtliga antagna doktorander kontaktas.  

7. Av institutionens brev till doktoranderna ska följande framgå:6 

a. Ärendets diarienummer ska framgå av brevet 
b. Datum från vilket den allmänna studieplanen inte längre är giltig, d.v.s. när 

avvecklingsperioden är slut  
c. Information om att doktorander efter detta datum inte längre kan fortsätta att 

studera i ämnet 
d. Information om att datum för när avvecklingsperioden är slut är samma som 

sista dag för att få examen utfärdad i ämnet 
e. För situation enligt 6 a ovan - Information om doktorandens möjlighet att 

fullfölja sina studier på forskarnivå enligt den allmänna studieplanen för ett 
annat likvärdigt ämne som ersatt det avvecklade, om sådant finns, efter 
anhållan till institutionsstyrelsen 

                                                      

 

6 Mall för brev kommer att tillhandahållas av områdeskansliet, valfri att användas. 
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f. Information om datum för när doktoranden senast måste kontakta 
institutionen för att lägga upp en plan för studierna i en individuell studieplan 
(ISP) för att ha möjlighet att slutföra studierna i det avvecklade ämnet 

g. Information om doktorandens möjlighet att anmäla avbrott i sina studier7 

8. Inom en månad efter svarsfristen skickar institutionen en påminnelse till de 
doktorander som inte svarat, med information om nytt datum för när doktoranden 
senast måste kontakta institutionen 

9. Institutionen ska dokumentera och diarieföra kommunikationen mellan institutionen 
och respektive doktorand.8 

 

 

                                                      

 

7 Till brevet ska en blankett för anmälan om avbrott av studier på forskarnivå bifogas. 
8 Mall för förteckning över doktorander med kolumnrubriker kommer att tillhandahållas från områdeskansliet. 


