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1. Behörighet 

För att bli antagen till forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola krävs att den 

sökande har grundläggande och särskild behörighet och att sökanden bedöms ha sådan 

förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.  

 

Grundläggande behörighet  

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har  

1. avlagt en examen på avancerad nivå 

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på 

    avancerad nivå eller  

3. på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

 

Särskild behörighet  

Särskild behörighet för att antas till forskarutbildning inom området Människan i 

välfärdssamhället är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom för respektive 

forskarutbildningsämne relevanta ämnen på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng 

utgörs av ett självständigt arbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. 

 

2. Ansökan  

Ansökan om antagning till forskarutbildning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola kan ske då 

högskolan via annonsering informerar om att doktorandtjänster finns att söka. Antagning 

kan även ske om en doktorand ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos 

en annan arbetsgivare än högskolan eller om en doktorand påbörjat forskarutbildning vid 

annat lärosäte eller om det finns liknande skäl. 

Ansökan görs på blanketten Ansökan om antagning.  

I samtliga fall bifogas följande handlingar: 

- personligt brev med motivering till varför man söker till forskarutbildningen 

Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 

- kort beskrivning av den forskning, forskningsfråga eller inriktning som sökanden är 

intresserad av enligt de instruktioner som framgår av utlysningen. 

- CV med examina, yrkeserfarenhet och andra relevanta meriter som bekräftar 

behörigheten för forskarutbildning. Utländska examina och kursintyg ska normalt 

vara validerade av Universitets- och högskolerådet  

- relevanta skriftliga arbeten (t.ex. magisteruppsats, projektrapporter) 

- i förekommande fall intyg från arbetsgivaren om finansiering av forskarutbildningen 
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3. Urval 

En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet görs. Urval sker utifrån 

följande grunder:  

- Kunskap, förståelse och erfarenheter av värde för forskningsområdet och 

forskarutbildningsämnet 

- Analytisk skicklighet och självständighet 

- Förmåga till kritiskt tänkande 

- Övriga kunskaper och erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet 

på forskarnivå 

 

Beredningsgruppen bereder ansökan avseende behörighet och meritering. Ett urval av 

sökande kallas till intervju. Eventuellt kan arbetsprover förekomma.   

 

4. Antagning 

Till forskarutbildningen får endast antas så många doktorander som kan erbjudas 

handledning, godtagbara studievillkor i övrigt och som har forskningsfinansiering.  

Akademiskt kollegium fattar beslut om antagning. Till forskarutbildningen får högskolan anta 

sökande som anställs som doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon 

annan form av studiefinansiering, om högskolan bedömer att  

1. finansieringen kan säkras under hela, alternativt till den återstående, utbildningstiden, och  

2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra 

år när det gäller licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen. 

 

5. Anställning 

Prefekt/enhetschef fattar beslut om anställning som doktorand och utser handledare efter 

samråd med studierektor Beslut om anställning fattas under förutsättning att det finns en av 

prefekt/enhetschef godkänd finansieringsplan. Beslut om anställning fattas enligt vid var tid 

gällande kollektivavtal. 

Dessa beslut kan inte överklagas. 

 


