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1. INLEDNING  
Sophiahemmet Högskola (SHH) är en enskild högskola och har enligt regeringsbeslut  
tillstånd att utfärda doktorsexamen inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa. SHH har valt 
att följa de nationella författningar och föreskrifter i Högskoleförordningen (HF), Högskolelagen (HL) 
samt i Universitets- och Högskolerådets (UHR) föreskrifter för behörighet och urval (UHRFS) och 
föreskrifter om områdesbehörigheter (UHRFS).  

I antagningsordningen anges de föreskrifter som högskolan tillämpar i fråga om behörighet, ansökan, 
urval och antagning och om hur beslut fattas.  
 
3. BEHÖRIGHET 
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå ska den sökande vara behörig till utbildningen, det vill 
säga uppfylla vissa krav på förkunskaper. Behörighetskraven uttrycks i krav på grundläggande- och 
särskild behörighet. Kraven på grundläggande behörighet är gemensamma för all högskoleutbildning 
i landet och är fastställda av regeringen i 7 kapitlet i HF. 

 
3.1 Grundläggande behörighet  
HF 7 kap, 39 §  
 

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. Förordning (2010:1064). 

 

3.2 Särskild behörighet  
HF 7 kap, 40 §  
 

De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall kunna 
tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 

 
1. kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 
2. särskild yrkeserfarenhet, och 
3. nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. 

Förordning (2006:1053). 
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För att uppfylla de särskilda behörighetskraven för forskarutbildning på SHH krävs kunskaper från 
högskoleutbildning eller motsvarande utbildning inom relevant utbildningsområde samt godkänt 
betyg i Engelska B/Engelska 6.   
 
4. UTLYSNING AV UTBILDNINGSPLATSER  
HF 7 kap, 37 §  
 

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå skall 
anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer. 
 
När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering 
eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte 
lämnas 

1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en 
anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, 

2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid 
ett annat lärosäte, eller 

3. om det finns liknande särskilda skäl. Förordning (2006:1053). 
 
Utlysning av doktorandtjänsterna vid SHH ska göras på lärosätets hemsida.  
 
SHH tillämpar inga undantag när det gäller utlysning av doktorandtjänster. 
 
5. ANSÖKAN 
Ansökan till utbildning på forskarnivå görs i samband med att en doktorandtjänst är utlyst. 
 
6. URVAL 
HF 7 kap, 41 §  
 

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. Förordning (2010:1064). 
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De bedömningsgrunder som tillämpas vid SHH framgår i regelverket för forskarutbildning och 
urvalsprocessen handläggs av Antagningsnämnden.  
 
7. ANTAGNING 
HF 7 kap, 34, 35 § § 
 

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas 
handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 §. 
Förordning (2006:1053). 
 
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. 
Förordning (2010:1064). 

 
Antagning till utbildning på forskarnivå ska ske med doktorsexamen eller licentiatexamen som mål.  
 
8. ANTAGNINGSNÄMND OCH FORSKNINGSNÄMND 
Vid högskolan finns en Antagningsnämnd med interna och externa ledamöter vars uppgift är att 
bereda antagningsärenden, arrangera antagningsseminarier där den sökande presenterar sin 
individuella studieplan, samt att efter en utvärdering lämna förslag till beslut till Forskningsnämnden.  
 
Forskningsnämnden fattar sedan beslut om den sökande ska föreslås bli antagen.  
 
Antagningsnämndens och Forskningsnämndens arbete samt förslag till beslut ska dokumenteras.  
 
Ett slutgiltigt beslut om antagning tas av rektor vid Sophiahemmet Högskola och kan inte överklagas.  
 
9. ÖVERGÅNG FRÅN ANNAT LÄROSÄTE 
Ansökan om lärosätesbyte till SHH är möjligt.   
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