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Process fram till antagning som doktorand 

Processen för att bli doktorand (vilket inbegriper licentiander) inom 
forskarutbildningsområdet Hälsa och Välfärd med inriktning evidensbaserad praktik med 
examen i vårdvetenskap vid Högskolan Dalarna består av två faser: 

Första fasen (steg 1-3 nedan) innebär att du söker en ledig plats som är utlyst. (Detta är inte 
relevant för de doktorander som rekryteras på annat sätt än genom annonsering, t ex med 
finansiering från sin arbetsgivare i kommun eller landsting). 

Om du erbjuds platsen påbörjas andra fasen (steg 4-5 nedan) som innebär att du ansöker om 
antagning vid Högskolan Dalarna. Detta gäller samtliga doktorander. 

1. Lediga doktorandtjänster  

Lediga doktorandtjänster utlyses både löpande och vid specifika satsningar. Behörighetskrav 
beskrivs i den allmänna studieplanen för forskarutbildningen (webblänk). En formell 
bedömning av din behörighet görs inte förrän senare i processen (steg 6 nedan).  När du har 
skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse på att du sökt och att din ansökan 
kommit till Högskolan. 

2. Intervju 

Forskarutbildningsrådet (FUR), handledare, relevant avdelningschef och personalavdelningen 
får alla ansökningar och de sökande som bedöms uppfylla doktorandutlysningens krav bäst 
kallas till intervju. 

3. Besked om beslut 

När intervjuerna är avklarade får samtliga sökande meddelande om att rekryteringen slutförts 
och besked om de erbjuds eller inte erbjuds anställningen.  

4. Ansök om antagning till utbildning på forskarnivå samt fastställande av individuell studieplan 

a) Tillsammans med tilltänkt handledare skriver du ett förslag till individuell studieplan 
inklusive forskningsplan för avhandlingsarbetet. Under denna förberedande period kan 
du erbjudas en tidsbegränsad anställning som forskningsassistent under förslagsvis tre 
månader. 

b) Innan antagning ska forskningsplanen seminariebehandlas vid ett ordinarie 
forskningsseminarium inom forskningsprofilen Hälsa och Välfärd. 
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c) Ansökan om antagning inklusive styrkta betygsavskrifter över avlagda examina 
jämte övriga handlingar som sökande önskar åberopa, ska skickas till studierektor 3 
arbetsdagar innan FUR möte.  

d) Finansieringsavtal/plan för hela forskarutbildningstiden ska också skickas 
studierektor 3 arbetsdagar innan FUR möte.  

e) Den individuella studieplanen (ISP), inklusive forskningsplanen, författas av 
blivande doktorand och handledare gemensamt och skickas till studierektor 3 
arbetsdagar innan FUR möte.  

5. Beslut om antagning 

a) Vid FUR mötet granskas ansökningshandlingarna. Eventuella behov av 
kompletteringar/revideringar kommuniceras till blivande doktorand och handledare 
snarast efter FUR mötet. 

b) Granskad ansökan, finansieringsavtal/plan samt ISP bereds därefter vid 
Forskarutbildningsnämndens (FUN) beredningsmöte. 

c) Antagning beslutas av FUN. 
d) Fastställande av ISP görs av FUN 
e) Beslut skickas av studierektor till doktorand och samtliga handledare.  
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