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Beslut om handläggningsordning för öppnande av studieplats inom 
forskarutbildningen 

Beslut 

Forskarutbildningsansvarig (FA) beslutar att fastställa nedanstående handläggningsordning för att 
öppna en studieplats (oavsett finansieringsform) inom något av skolans doktorsprogram, att gälla från 
och med 2020-09-01.   

1. Önskemål om att öppna en studieplats inom ett forskarutbildningsämne inleds med att ett 
initieringsbrev lämnas in till forskarutbildningshandläggarfunktionen. En finansieringsplan 
bifogas initieringsbrevet om studieplatsen skall finansieras genom doktorandanställning.  

2. Vid doktorandanställningar skall initieringsbrev och finansieringsplan lämnas in till 
forskarutbildningshandläggarfunktionen senast skolans interna deadline (satt av HR) för 
utlysning av en doktorandtjänst. Datum kommuniceras via skolans intranät.  

3. Efter beslut om öppnande av studieplats vidtar antagningsprocessen enligt instruktion på 
skolans intranät. Vid beslutet anges om platsen skall annonseras eller inte enligt 
högskoleförordningen/KTH:s antagningsordning.  

Ärendet 

I högskoleförordningen finns följande bestämmelser:  

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). 
 
Detta beslut har fattats av forskarutbildningsansvarig Anders Karlström efter föredragning av Per 
Olsson. Beslutet har beretts i skolans kvalitetsråd för forskarutbildning samt i skolans ledningsråd, 
med studeranderepresentation i båda råden.  

Närvarande vid beslutet var vice skolchef Mats Wilhelmsson, administrativ chef Johanna Stellan och 
utbildningsadministrativt funktionsansvarig Cecilia Månson Blom.  
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Kungl. Tekniska högskolan 

 

________________________________ 

Forskarutbildningsansvarig Anders Karlström 
vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

 

 

 

 

________________________________ 

Per Olsson, forskarutbildningshandläggare 

Bilaga 1: Initieringsbrev  

 

 

Sändlista 

För åtgärd: Prefekter och avdelningschefer inom skolan 

Kopia till: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

Expeditionsdatum: ___________ 
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