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Högskoleförordning och lokalt regelverk från och med
2011-01-01 – utbildning på forskarnivå
En sammanställning av skillnader i högskoleförordning från och med
2011-01-01 för utbildning på forskarnivå har gjorts. Lokalt regelverk
omfattar:





6 kap. 26–29 och 34–35 §§ i förordningen som träder i kraft
2011-01-01,
6 kap. 30–36 och 41–47 §§ i förordningen som upphör att gälla
2011-01-01,
7 kap. 35–36, 28–39 och 41 §§ i förordningen som upphör att
gälla 2011-01-01 samt
7 kap. 35–36, 28–39 och 41 §§ i förordningen som träder i kraft
2011-01-01.

Övergången till ny förordning diskuterades i Forum för forskning 201012-08 där det fastslogs att om inget annat anges, gäller att Malmö
högskolas fakultetsstyrelser även efter 2010-12-31 har samma
befogenheter som fakultetsnämnd i förordningen som upphör att gälla
2011-01-01 enligt följande. Hänvisning görs i förekommande fall till
paragrafer i förordningen som träder i kraft 2011-01-01 respektive
upphör att gälla 2011-01-01. De senare kan då bli lokala föreskrifter
anpassade till förordningen som träder i kraft 2011-01-01. Undantagen
är 6 kap. 30 och 31 §§ som rektor inte får delegera1 samt 6 kap. 25 §2.

1

Se 6 kap. 36 §. Det gäller indragning av rätt till handledning och andra resurser.
Konsekvensjustering i antagningsordningen för utbildning på forskarnivå vid Malmö
högskola görs 2011-01-01.
2
6 kap. 25 § i förordning som träder ikraft 2011-01-01 handlar om att besluta om ämnen som
utbildning på forskarnivå ska anordnas i.
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Kapitel 6
Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 ha
övergripande ansvar för utbildningens kvalitet.
6 kap. 30 § /Upphör att gälla 2011-01-01/ Fakultetsnämnden skall ha det
övergripande ansvaret för utbildningens kvalitet, effektivitet, uppläggning,
studieplaner och handledning samt för samordning av kurser och utbildning av
handledare. Fakultetsnämnden skall också ha allmän tillsyn över utbildningen
på forskarnivå
Lokal föreskrift: Fakultetsstyrelsen ska ha det övergripande ansvaret för
utbildningens kvalitet, effektivitet, uppläggning, studieplaner och handledning.
Fakultetsstyrelsen ska också ha allmän tillsyn över utbildningen på forskarnivå.

Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 fastställa
allmän studieplan enligt den förordning som upphör att gälla 201101-01.
6 kap. 26 § Träder i kraft 2011-01-01. För varje ämne som utbildning på
forskarnivå anordnas i ska det finnas en allmän studieplan.
6 kap. 34 § /Upphör att gälla 2011-01-01/ För varje ämne inom vilket
utbildning på forskarnivå anordnas skall det finnas en allmän studieplan, som
fakultetsnämnden fastställer.
Lokal föreskrift till 26 §: För varje ämne inom vilket utbildning på
forskarnivå anordnas ska det finnas en allmän studieplan, som
fakultetsstyrelsen fastställer.

6 kap. 27 § Träder i kraft 2011-01-01. I en allmän studieplan ska
följande anges: det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på
särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.
Lokal föreskrift till 27 §: (6 kap. 35 § som upphör att gälla 2011-01-01)
I varje allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom ett ämne ska
följande anges:
1. det huvudsakliga innehållet i utbildningen och i förekommande fall den
litteratur som är obligatorisk inom ämnet,
2. den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen,
3. de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet
som gäller för att bli antagen till utbildningen (särskild behörighet),
4. vad som vid antagning till utbildningen gäller om urval i fråga om de
bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av sökandenas förmåga
att tillgodogöra sig utbildningen,
5. de prov som ingår i utbildningen, och
6. i förekommande fall möjligheten att avsluta en del av utbildningen med
licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen.3

3

En översyn ska göras under 2011 av vilken detaljgrad som Malmö högskola finner lämplig för
de allmänna studieplanerna.
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Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 utse
handledare.
6 kap. 28 § Träder i kraft 2011-01-01. För varje doktorand ska det utses
minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare.
Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte
rektor med stöd av 30 § beslutar något annat. En doktorand som begär
det ska få byta handledare.
6 kap. 31 § /Upphör att gälla 2011-01-01/ För varje doktorand skall
fakultetsnämnden utse minst två handledare. En av dem skall utses till
huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen,
så länge inte fakultetsnämnden med stöd av 37 § beslutar något annat.
En doktorand som begär det skall få byta handledare.
Lokal föreskrift till 28 §: För varje doktorand ska fakultetsstyrelsen utse
minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden
har rätt till handledning under utbildningen, så länge inte rektor med stöd av
HF 6 kap. 30 § beslutar något annat.

Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 upprätta
individuell studieplan enligt den förordning som upphör att gälla
2011-01-01.
6 kap. 29 § Träder i kraft 2011-01-01. För varje doktorand ska det
upprättas en individuell studieplan. Planen ska innehålla högskolans och
doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning.
Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes
handledare.
Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter
samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare ändras av
högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får förlängas
bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på
grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och
studentorganisationer eller föräldraledighet.
6 kap. 36 § /Upphör att gälla 2011-01-014: För varje doktorand skall det
upprättas en individuell studieplan. Den skall beslutas av fakultetsnämnden
efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare.
Den individuella studieplanen skall innehålla
1. en tidsplan för doktorandens utbildning,
2. uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad,
3. en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden och
fakultetsnämnden har under utbildningstiden, och
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En översyn ska göras under 2011 av vilken detaljgrad som Malmö högskola finner
lämplig för de individuella studieplanerna.
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4. vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas
på ett effektivt sätt.
Den individuella studieplanen skall följas upp av fakultetsnämnden minst en
gång varje år. Vid uppföljningen skall doktoranden och huvudhandledaren
informera fakultetsnämnden om hur utbildningen framskrider.
Fakultetsnämnden kan då eller vid något annat tillfälle när det är motiverat
göra de ändringar i den individuella studieplanen som behövs.
Utbildningstiden får förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana
skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom
totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och
studentorganisationer eller föräldraledighet.
Innan en ändring görs skall doktoranden och handledarna ges möjlighet att
yttra sig.
Doktoranden och huvudhandledaren skall skriftligen intyga att de har tagit del
av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den.
Lokal föreskrift till 29 §: För varje doktorand ska det upprättas en individuell
studieplan. Den ska beslutas av fakultetsstyrelsen efter samråd med
doktoranden och hans eller hennes handledare.
Den individuella studieplanen ska innehålla
1. en tidsplan för doktorandens utbildning,
2. uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad,
3. en beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden och
fakultetsstyrelsen har under utbildningstiden, och
4. vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden ska kunna bedrivas
på ett effektivt sätt.
Den individuella studieplanen ska följas upp av fakultetsstyrelsen minst en
gång varje år. Vid uppföljningen ska doktoranden och huvudhandledaren
informera fakultetsstyrelsen om hur utbildningen framskrider.
Fakultetsstyrelsen kan då eller vid något annat tillfälle när det är motiverat göra
de ändringar i den individuella studieplanen som behövs.
Innan en ändring görs ska doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra
sig.
Doktoranden och huvudhandledaren ska skriftligen intyga att de har tagit del
av den individuella studieplanen och de ändringar som görs i den.

Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 meddela
föreskrifter om disputation och betygsättning i övrigt enligt den
förordning som upphör att gälla 2011-01-01.
6 kap. 34 § Träder i kraft 2011-01-01. Vid betygssättning av
doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid
den högskola där doktoranden examineras.
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Lokal föreskrift till 34 §: (6 kap. 44 § /Upphör att gälla 2011-01-01/) Betyg
för en doktorsavhandling ska beslutas av en betygsnämnd, som utses särskilt
för varje avhandling.

6 kap. 35 § Träder i kraft 2011-01-01. Högskolan får meddela
föreskrifter om det betygssystem som ska användas och om
disputationen och betygssättningen i övrigt.
6 kap. 41 § /Upphör att gälla 2011-01-01/ Rektor skall bestämma tid och plats
för disputationen. Disputationen skall tillkännages i god tid. Vid
tillkännagivandet ska doktorsavhandlingen finnas tillgänglig vid högskolan i
ett tillräckligt antal exemplar för att det ska vara möjligt att göra en
tillfredsställande granskning av avhandlingen vid disputationen.
Fakultetsnämnden ska besluta om minsta antal exemplar inför disputationen
och om ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga.
Lokal föreskrift till 35 §: Rektor ska bestämma tid och plats för
disputationen. Disputationen ska tillkännages i god tid. Vid tillkännagivandet
skall doktorsavhandlingen finnas tillgänglig vid högskolan i ett tillräckligt
antal exemplar för att det ska vara möjligt att göra en tillfredsställande
granskning av avhandlingen vid disputationen. Fakultetsstyrelsen ska besluta
om minsta antal exemplar inför disputationen och om ersättning för
kostnaderna för framställning av denna upplaga.
6 kap. 42 § /Upphör att gälla 2011-01-01/ Disputationen skall ledas av en
ordförande. Vid disputationen skall det finnas en opponent. Ordföranden och
opponenten skall utses av fakultetsnämnden.
Lokal föreskrift till 35 §: Disputationen ska ledas av en ordförande. Vid
disputationen ska det finnas en opponent. Ordföranden och opponenten ska
utses av fakultetsstyrelsen.
Lokal föreskrift till 35 §: (6 kap.43 § /Upphör att gälla 2011-01-01/) En
doktorsavhandling ska bedömas med något av betygen underkänd eller
godkänd, om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem. Vid
betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och försvaret av
avhandlingen.
6 kap.45 § /Upphör att gälla 2011-01-01/ En betygsnämnd skall bestå av tre
eller fem ledamöter. Fakultetsnämnden skall bestämma antalet ledamöter och
utse dessa. Minst en av ledamöterna i betygsnämnden skall utses bland lärarna
inom en annan fakultetsnämnds ansvarsområde eller vid en annan högskola.
Den som har varit handledare för doktoranden får inte ingå i nämnden annat
än om det finns synnerliga skäl. Nämnden skall utse ordförande inom sig.
Lokal föreskrift till 35 §: En betygsnämnd ska bestå av tre eller fem
ledamöter. Fakultetsstyrelsen ska bestämma antalet ledamöter och utse dessa.
Minst en av ledamöterna i betygsnämnden ska utses bland lärarna vid en annan
högskola. Den som har varit handledare för doktoranden får inte ingå i
nämnden annat än om det finns synnerliga skäl. Nämnden ska utse ordförande
inom sig.
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Lokal föreskrift till 35 §: (6 kap. 46 § /Upphör att gälla 2011-01-01/)
Opponenten har rätt att vara närvarande vid sammanträden med
betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Detsamma
gäller huvudhandledaren, om han eller hon inte är ledamot.
Lokal föreskrift till 35 §: (6 kap. 47 § /Upphör att gälla 2011-01-01/)
Betygsnämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande. Som nämndens
beslut ska den mening gälla som de flesta enar sig om. Nämnden ska avgöra
om beslutet ska motiveras och om reservation ska redovisas, om inte högskolan
har meddelat särskilda föreskrifter om detta.

Paragrafer som upphör att gälla men som ska förekomma i det
lokala regelverket
6 kap. 32 § och 6 kap. 33 § i högskoleförordningen upphör att gälla
2011-01-01, men Malmö högskola behåller genom det lokala
regelverkets följande krav:
Lokal föreskrift: Minst en av handledarna för en doktorand ska ha genomgått
handledarutbildning eller av fakultetsstyrelsen bedömts ha motsvarande
kompetens. (En modifikation av 6 kap. 32 § som upphör att gälla 2011-01-01.)
I de fall som bedömningen rör handledarutbildning i ansökan om att bli
antagen som docent, ska docentnämnden göra denna bedömning.
Lokal föreskrift: Doktorander som undervisar inom utbildningen ska ha
genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt
förvärvat motsvarande kunskaper. (6 kap. 33 § som upphör att gälla 2011-0101.)

Kapitel 7
Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 föreskriva
särskild behörighet.
7 kap. 35 § Träder i kraft 2011-01-01. För att bli antagen till utbildning
på forskarnivå krävs det att den sökande
1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som
högskolan kan ha föreskrivit, och
2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig
utbildningen.
7 kap. 35 § /Upphör att gälla U:2011-01-01/ För att bli antagen till utbildning
på forskarnivå krävs det att sökanden
1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som
fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och
2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig
utbildningen.
Lokal föreskrift till 35 §: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå
krävs det att sökanden
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1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som
fakultetsstyrelsen kan ha föreskrivit, och
2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig
utbildningen.

Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 anta sökande
till utbildning på forskarnivå.
7 kap. 36 § Träder i kraft 2011-01-01. Högskolan får till utbildning på
forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som
beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Högskolan får dock anta en
sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om högskolan
bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att
den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan
slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig
licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen eller
konstnärlig doktorsexamen.
7 kap. 36 § /Upphör att gälla U:2011-01-01/ Fakultetsnämnden får till
utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller
som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsnämnden får dock
anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om nämnden
bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att
sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras
inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen
och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.
Lokal föreskrift till 36 §: Fakultetsstyrelsen får till utbildning på forskarnivå
anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas
utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsstyrelsen får dock anta sökande
som har någon annan form av studiefinansiering, om fakultetsstyrelsen
bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att
sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras
inom fyra år när det gäller licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen
och åtta år när det gäller doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 besluta om
övergång av doktorander som är antagna vid annat lärosäte.
7 kap. 38 § Träder i kraft 2011-01-01. En högskola som har fått tillstånd
att utfärda examina på forskarnivå inom ett område får utan ny
antagning besluta att en doktorand som har antagits vid något annat
universitet eller någon annan högskola får övergå till högskolan och
fortsätta sin utbildning och examineras där. Det gäller dock bara om
doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagda till den
högskolan inom det område som tillståndet att utfärda examina avser.
Det som sägs i första stycket ska också gälla om en högskola genom att
ha getts benämningen universitet har fått rätt enligt 1 kap. 11 §
högskolelagen (1992:1434) att utfärda examina på forskarnivå.
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7 kap. 38 § /Upphör att gälla U:2011-01-01/ En fakultetsnämnd vid en
högskola som har fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom ett
område, får utan ny antagning besluta att en doktorand som har antagits vid
något annat universitet eller någon annan högskola får övergå till högskolan
och fortsätta sin utbildning och examineras där. Det gäller dock bara om
doktoranden har haft huvuddelen av sina forskarstudier förlagda till den
högskolan inom det område som tillståndet att utfärda examina avser.
Vad som sägs i första stycket ska också gälla om en högskola genom att ha
getts benämningen universitet har fått rätt enligt 1 kap. 11 § högskolelagen
(1992:1434) att utfärda examina på forskarnivå.
Lokal föreskrift till 38 §: Fakultetsstyrelsen får utan ny antagning besluta att
en doktorand som har antagits vid något annat universitet eller någon annan
högskola får övergå till högskolan och fortsätta sin utbildning och examineras
där. Det gäller dock bara om doktoranden har haft huvuddelen av sina
forskarstudier förlagda till den högskolan inom det område som tillståndet att
utfärda examina avser.

Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 medge
undantag från kravet på grundläggande behörighet.
7 kap. 39 § Träder i kraft 2011-01-01. Grundläggande behörighet till
utbildning på forskarnivå 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 inom eller utom landet förvärvat i huvudsak
motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på
grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.
7 kap. 39 § /Upphör att gälla 2011-01-01/ Grundläggande behörighet till
utbildning på forskarnivå 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 inom eller utom landet förvärvat i huvudsak
motsvarande kunskaper.
Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på
grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.
Lokal föreskrift till 39 §: Fakultetsstyrelsen får för en enskild sökande medge
undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.
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Fakultetsstyrelse ska även från och med 2011-01-01 bestämma vilka
bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan
att tillgodogöra sig utbildningen.
7 kap. 41 § Träder i kraft 2011-01-01. Urval bland sökande som
uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras
förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid
prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare
utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får
dock inte vid urval ge den sökande företräde framför andra sökande.
7 kap. 41 § /Upphör att gälla 2011-01-01/ Urval bland sökande som uppfyller
kraven enligt 35 och 36 §§ skall göras med hänsyn till deras förmåga att
tillgodogöra sig utbildningen.
Fakultetsnämnden bestämmer vilka bedömningsgrunder som skall tillämpas
vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning
eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval
ge sökanden företräde framför andra sökande.
Lokal föreskrift till 41 §: Fakultetsstyrelsen bestämmer vilka
bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att
tillgodogöra sig utbildningen.

