
Lokal antagningsordning för utbildning på 
forskarnivå i Lingvistik

Antagningsdatum 

Humanistiska fakultetsnämnden har beslutat att antagning till utbildning på forskarnivå kan ske två 
gånger årligen och på fasta tider enligt nedan:

Sista ansökningsdag 15 oktober för att påbörja utbildningen i januari.
Sista ansökningsdag 15 april för att påbörja utbildningen i juli.
Utlysning ska ske senast en månad innan sista ansökningsdag.

Ansökan
Ansökan ska innehålla 

 Curriculum vitae 

 Examensbevis eller LADOK-utdrag eller motsvarande som dokumenterar behörighet 

 Akademiska meriter inklusive examensarbeten på kandidatnivå och avancerad nivå eller 
motsvarande 

 En kortfattad forskningsplan på 3–5 sidor, som redovisar ämnesavgränsning, forskningsläge,
syfte, teoretisk och metodisk förankring

 Eventuella övriga handlingar som kan dokumentera förmåga att tillgodogöra sig 
utbildningen.  

 I ansökan ska också en eller två referenspersoner uppges, till exempel tidigare handledare 
och/eller arbetsgivare.

Den sökandes samarbetsförmåga bör så långt möjligt styrkas skriftligt.

Beredning och bedömning av de sökande
Beredningen av ansökningarna samordnas av studierektor för utbildning på forskarnivå. 
Ansökningarna bedöms av inriktningens handledarkompetenta lärare och forskare vilka gör en 
bedömning av sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på avsedd tid. Vid bedömningen
ser man till sökandens forskningsplan, tidigare meriter (såväl utbildning som vetenskaplig 
produktion) och samarbetsförmåga. Störst vikt läggs vid den sökandes forskningsplan (relevans, 
originalitet och genomförbarhet inom given tidsram).
Vid bedömningen av den sökandens tidigare meriter är kvaliteten på de uppsatser (15-30 hp) som 
sökanden skrivit inom ämnesområdet av särskild betydelse. Bedömningen omfattar kritisk och 
analytisk förmåga, kreativitet och självständighet.
Ämnesföreträdare kan komma att intervjua de sökande som kan bli aktuella för antagning.



Beslut
Studierektor för utbildning på forskarnivå presenterar beredningsgruppens förslag  för 
institutionsstyrelsen, som sedan beslutar om antagning. De sökande delges skriftligen 
institutionsstyrelsen beslut.Institutionsstyrelsen får enbart anta sökande som anställs som doktorand 
eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Institutionsstyrelsens beslut kan inte 
överklagas.
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