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Processbeskrivning över forskarutbildningen vid HMV 
 
Nedan beskrivs de olika stegen i forskarutbildningsprocessen, blanketter, mallar och mer information 
finns på HMVs forskarutbildningshemsida. 
https://www.hmv.liu.se/forskarutbildningar/forskarutb_medfak?l=sv 

 

Inrättande av forskarutbildningsplats 

Ansökan om inrättande av forskarutbildningsplats skrivs av handledare och ska innehålla:  
1) Ansökan om inrättande inkl. underskrift av ÄF som godkänt projektplan och 
handledarkonstellation)  
2) tid- och finansieringsplan  
3) Projektplanen ska vara 2 sidor inkl. ev etikgodkännande och med koppling till 
lärandemålen. Ansökan lämnas till forskarutbildningssamordnaren. FUS granskar och 
godkänner ansökan. 
Tre sätt att bli doktorand:  
1) "Externt finansierad doktorand via ex industri, RÖ el kommunen" Om den 
forskarstuderande ska genomgå utbildningen inom ramen för sin tjänst behöver annonsering 
inte ske och prefekt fattar beslut på delegation  
2) Intern medarbetare på institutionen (inom ramen för sin tjänst) styrelsen fattar beslut  
3) Helt extern utannonsering av doktorandtjänst.  
FUS/prefekt föredrar för institutionsstyrelsen som fattar beslut om inrättande. Beslut och 
annonsmall skickas till forskarutbildningssamordnaren och handledaren med kopia till 
respektive HR partner. Forskarutbildningssamordnaren tar kontakt med berörd HR partner 
för hjälp med annonsering och platsen annonseras i rekryteringssystemet Reachmee,  
HR kontaktar registrator för LiU dnr.  
Vid fler än en sökande granskas ansökningarna av huvudhandledaren, sökande rangordnas i 
Reachmee, och därefter informeras FUS och HR partner. Efter granskning avgörs vilka som 
kommer att kallas till intervju. Intervjuer och lokaler hanteras av avdelningarna. 
Intervjuguide och stöd bistås av HR partner. Behörig kallas till intervju, yttrande skrivs av 
handledare (mall finns), signeras av handledare och avdelningschef. Yttrandet skickas till 
forskarutbildningssamordnare som också sörjer för FUS granskning och påskrift. 
Forskarutbildningssamordnare diarieför yttrandet och skickar digital kopia till berörd HR. 
Forskarutbildningssamordnare informerar handledare om att kandidaten ska skicka in 
ansökan om antagning tillsammans med övriga bilagor. Ansökan granskas av FUS och 
proprefekt och skickas vidare till FUN för beslut. Forskarutbildningssamordnaren skickar 
FUNs beslut till HR partner. 
 

Ansökan om antagning till forskarutbildning 

Ansökan ska innehålla:  
1) Ansökan om antagning  
2) Kopia av hela inrättandet  
3) CV och examensbevis övriga underlag från sökande som visar på lämplighet        
4) Ev etiskt godkännande                              

https://www.hmv.liu.se/forskarutbildningar/forskarutb_medfak?l=sv
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Beslut om antagning 

 

Beslut om antagning fattas av FUN.  

Vid doktorandtjänst meddelas även HR Partner som upprättar anställningsunderlag och 
avslutar ärendet i Reachmee. Meddelande om antagning till forskarutbildning görs via 
samordnaren som också antar den sökande i ladok, fördelar roller i eISP-systemet samt 
meddelar huvudhandledaren att börja skapa en eISP för doktoranden. 
Ett startseminarium som ligger ca 2 månader framåt i tiden kan bokas in. När detta är gjort 
framgår det vilken FUS som handlägger seminariet. 
När antagning i ladok är klar ska en eISP skapas. 
 

Skapa en individuell studieplan och forskningsplan (eISP) 
 
En eISP bör ha fastställts senast 2 månader efter antagning. 
Användarhandledning om hur man skapar en eISP finns beskrivet här: 
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp/?l=sv 
Det är huvudhandledaren som skapar en ny studieplan för doktoranden. Huvudhandledaren 
lägger till samtliga handledare och ämnesföreträdare. Forskningsplanen läggs med fördel in 
under Avhandlingsbeskrivning/beskrivning av doktorandprojekt (kan även läggas till som 
bilaga). När den första ISPen är fastställd och klar skapas genast en ny upp eISP2. Tanken är 
att huvudhandledaren och doktoranden under ett helt år ska arbeta med den så den i 
princip är klar när det är dags för årlig revidering.   
 
Även doktorander som redan är antagna till forskarutbildning kan omgående skapa en eISP 
dock senast 2021-12-31 Huvudhandledaren måste initiera detta genom att lägga till samtliga 
handledare. När detta är klart får doktoranden ett automatiskt e-postmeddelande att 
studieplanen är skapad och tillgänglig. HH behöver inte göra någonting ytterligare för att 
doktoranden ska få åtkomst till studieplanen.  

 
Halvtidsseminarium 

 
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. 
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FUS granskar handlingarna. Prefekten beslutar om halvtidsseminarium och utser två 
disputerade sakkunniga med adekvat ämneskunskap. Minst en av de sakkunniga skall vara 
docent och protokoll skrivs. Enligt högskoleförordningen skall den individuella studieplanen 
följas upp minst en gång varje år. Studierektor för forskarutbildningen (FUS) vid respektive 
institution är ansvarig för att följa upp detta. 
 

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

Disputation 
 
Inlämning sker till registrator vid angivna datum. 
FUS granskar handlingarna och utser en betygsledamot ur den fasta betygsnämnden och 
överlämnar sedan ärendet till FUN som fattar beslut om disputation. 
 
 


