
Processbeskrivning över forskarutbildningen vid HMV 

1. Anmälan om inrättande till FUS som granskar och godkänner ansökan
2. Om den forskarstuderande ska genomgå utbildningen inom ramen för sin

tjänst behöver annonsering inte ske och prefekt fattar beslut på 
delegation och sökande uppmanas att boka in ett antagningsseminarium 

3. Alternativt föredrar FUS för institutionsstyrelsen som fattar beslut om 
inrättande och platsen annonseras i rekryteringssystemet Reachmee, 
Beslut och annonsmall skickas till samordnaren och handledaren med 
kopia till personalintendent. Samordnaren tar kontakt med berörd 
personalintendent för hjälp med annonsering. Personalintendenten 
kontaktar registrator för LiU dnr.

4. Vid fler än en sökande granskas ansökningarna av HMVs 
antagningskommitté och huvudhandledaren, sökande rangordnas i 
Reachmee, och ett avstämningsmöte avgör vilka som kommer att kallas 
till intervju.  Intervjuer och lokaler hanteras av avdelningarna med 
antagningskommitténs medverkan. Minst tre av de högst rankade kallas, 
protokoll skrivs och högst rankad meddelas om beslut och uppmanas att 
boka in antagningsseminarium.  Beslut meddelas sökande via Reachmee. 
Intervjuguide och stöd bistås av personalintendent.

5. Vid en sökande (tilltänkt kandidat) meddelas sökande om beslut och att
boka in ett antagningsseminarium

6. Antagningskommittén består av forskarutbildningsstudierektor FUS, två
lärarrepresentanter och en studeranderepresentant

7. Antagningskommittén får antagningshandlingarna två veckor innan
antagningsseminariet

8. Sökande presenterar sin forskningsplan, antagningskommittén går igenom
den individuella studieplanen

9. FUS föredrar ärendet för FUN och övriga FUSar och FUN fattar beslut om
antagning. Personalintendent meddelas och upprättar
anställningsunderlag och avslutar ärendet i Reachmee

10. har karaktären av ett offentligt seminarium, och skall genomföras av varje
forskarstuderande som skall avlägga doktorsexamen. Seminariet skall äga
rum senast terminen efter det att något av villkoren a eller b är uppfyllt:
a) när två manuskript sänts in för bedömning
b) när motsvarande 1,5 år av forskarutbildningen på heltid genomförts.
Syftet med halvtidskontrollen är att granska hur avhandlingsprojektet
framskrider och att ge hjälp med planeringen för det fortsatta arbetet,
reviderad individuell studieplan skall lämnas in efter genomfört
halvtidsseminarium

11. FUS granskar handlingarna
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12. Prefekten beslutar om halvtidsseminarium och utser två disputerade
sakkunniga med adekvat ämneskunskap. Minst en av de sakkunniga skall
vara docent och protokoll skrivs

13. Enligt högskoleförordningen skall den individuella studieplanen följas upp
minst en gång varje år. Studierektor för forskarutbildningen (FUS) vid
respektive institution är ansvarig för att begära in skriftlig uppföljning från
doktorand och handledare. Om ändring inte görs skall det motiveras i den
årliga uppföljningen, som skall signeras av både doktorand och
handledare (i förekommande fall även verksamhetschef eller
motsvarande)

14. Två gånger per år skall till forskar-LADOK inrapporteras den
forskarstuderandes aktivitetsgrad och typ av försörjning under den
gångna terminen.

15. Inlämning sker till registrator vid angivna datum
16. FUS granskar handlingarna och utser en betygsledamot ur den fasta

betygsnämnden och överlämnar sedan ärendet till FUN som fattar beslut
om disputation
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