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Denna föreskrift grundar sig på:
• Rektorsbeslut UF-2010/0638, Dnr V-2010-0672, doss 69
Från och med 2011-02-01 ska alla doktorander (benämningen gäller både vid antagning till
licentiatexamen och doktorsexamen) som antas till utbildning på forskarnivå antas i ett
doktorsprogram.
Doktorand som är antagen före 2011-02-01 till utbildning inom ett ämne på forskarnivå kan
fullfölja sin utbildning enligt den vid antagningen fastställda ämnesstudieplanen. Detta gäller
såväl för regler som rör eventuell inriktning som för kurskrav.
KTHs ledning rekommenderar att samtliga doktorander som är antagna före 2011-02-01 ska
studera inom ett doktorsprogram. För att underlätta detta har berörd huvudhandledare till
uppgift att informera sina tidigare antagna doktorander om aktuellt program och om dess
ämne/ämnen. Studier inom doktorsprogram vid KTH sker antingen i ett oförändrat, reviderat
eller nyinrättat ämne. Byte till studier inom doktorsprogram hanteras på följande sätt:

1) Vid studier inom doktorsprogram med oförändrat eller reviderat ämne (med samma
benämning som tidigare):
- Ansökan om utbildning på forskarnivå inom ett doktorsprogram ska inlämnas enligt blankett
nedan.
- I samband med bytet ska en ny individuell studieplan upprättas så att den fortsatta
utbildningen följer de krav som ställs i den inom programmet fastställda ämnesstudieplanen.

2) Vid byte till ett nytt och nyinrättat ämne:
- Ansökan om utbildning på forskarnivå i ett nyinrättat ämne inom ett doktorsprogram ska
inlämnas enligt blankett nedan.
- I samband med bytet ska en ny individuell studieplan upprättas så att den fortsatta
utbildningen följer de krav som ställs i det nya ämnets studieplan.

Rutiner vid ansökan

Ifylld ansökningsblankett, samma för både alternativ 1 och 2, ska inlämnas till berörd skola.
Beslut om studier inom ett doktorsprogram tillsammans eventuellt byte av ämne på forskarnivå
ska beslutas av skolchef efter samråd med berörd/a huvudhandledare,
forskarutbildningsansvarig samt programansvarig.
Blankett
Ansökan om studier inom doktorsprogram och byte av ämne på forskarnivå

