
 
 

 
ANSÖKAN OM ANTAGNING TILL UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 

 
1 Uppgifter om den studerande (ifylls av den studerande) 
 
Personuppgifter 
Efternamn, tilltalsnamn (övriga förnamn anges med initialer) 
 

Personnummer (födelseår, -mån, -dag, -nr) 
 

Bostadsadress 
 

Kön 

         Kvinna                                        Man 
Postnummer, ortnamn 
 

Hemtelefon - även riktnr  Telefonnr dagtid 

Ev. tidigare efternamn E-mailadress                               

 
Utbildning som ansökan avser 
Forskarutbildningsämne 
  

 
Uppgift om behörighetsgivande högskoleexamen, svensk eller utländsk1) 

Svensk högskoleexamen 
 

År, månad 
 

Universitet/högskola 
 

Utländsk högskoleexamen 
 

År, månad 
 

Land 
 

1) Bifoga examensbevis 
 
Anknytning till annan högskola, svensk eller utländsk 
Ev. nuvarande anknytning till annan högskola, ange vilken 
 

Land 
 

 
Underskrift 
Datum 
 

Namnteckning studeranden 
 

 
 
 
2 Uppgifter inför antagning (ifylls av forskningsledaren) 
 
Uppgifter inför antagning 
Ansökan avser studier för 

        Licentiatexamen                   Doktorsexamen                    Doktorsexamen senare del2) 

Startdatum                                              Starttermin 

Examensbenämning (t ex teknologie, filosofie etc.) 

Forskarutbildningsämne 
 

Område för examensrätt / Forskarskola 
 

Huvudhandledare (titel, forskningsmiljö) 
 

Huvudhandledaren har genomgått handledarutbildning 

      Ja, år                                             Nej 
Biträdande handledare (titel, forskningsmiljö) Biträdande handledare (titel, forskningsmiljö) 

 

Examinator (titel, forskningsmiljö) Berörd/a forskningsmiljö/er (om fler än den som anges i ansökan) 

Industridoktorand                              
Anställd annan högskola               

Företagets/Högskolans namn 

2) Anges för doktorand som avlagt licentiatexamen och nu vill fortsätta mot en doktorsexamen. Gäller endast för doktorander som tidigare blivit antagna till 
studier för licentiatexamen.  

 
 

 
 
 



 
 
Uppgifter inför anställning 
OBS! Om doktoranden ska anställas vid JTH ska annons om tjänsten bifogas. 

Anställningen gäller  

      Nyanställning                        Tidigare arvoderad som         

Lön (vid heltid) 

Anställningstid     from tillsvidare, längst t o m Anställningsform 

 
Finansiering3) 

Projekt Objekt Aktivitet3) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Utbildning        

Interna medel        

Externa projekt        

        

        

3) Aktivitet/studietakt samt finansiering år 1-5  

ges i procent av årsarbetstid  

 
Totalt  

    

 
 
Underskrift av forskningsledare 

Kompletterande uppgifter 

Datum Underskrift forskningsledare 

 
Underskrift av ansvarig för ämne på forskarnivå 

Kompletterande uppgifter 

Datum Underskrift ansvarig för ämne på forskarnivå 

 
Underskrift av VD 
Finansieringen är tillräcklig för  

        Licentiatexamen                   Doktorsexamen                    Doktorsexamen senare del 
Datum 
 

Underskrift av VD 
 

 
 
 
3 Beslut om antagning 
 
 
        Ansökan avslagen 

Datum 
 

Underskrift av forskarutbildningschef 
 

 
 
Ansökan beviljas enligt ovanstående för studier  till 

        Licentiatexamen                   Doktorsexamen                    Doktorsexamen senare del 
Startdatum                                              Starttermin 

Datum 
 

Underskrift av forskarutbildningschef 
 

 
 
För beslut om anställning som doktorand fordras separat vd-beslut. 
 
BJTH20001D, 2015-02-11, Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå   


	Personuppgifter
	Utbildning som ansökan avser
	Uppgift om behörighetsgivande högskoleexamen, svensk eller utländsk1)
	1) Bifoga examensbevis
	Anknytning till annan högskola, svensk eller utländsk

	Efternamn tilltalsnamn övriga förnamn anges med initialer: 
	Personnummer födelseår mån dag nr: 
	Bostadsadress: 
	Kvinna: 
	Postnummer ortnamn: 
	Hemtelefon även riktnr: 
	Telefonnr dagtid: 
	Ev tidigare efternamn: 
	Emailadress: 
	Forskarutbildningsämne: 
	Svensk högskoleexamen: 
	År månad: 
	Universitethögskola: 
	Utländsk högskoleexamen: 
	År månad_2: 
	Land: 
	Ev nuvarande anknytning till annan högskola ange vilken: 
	Land_2: 
	Datum: 
	Namnteckning studeranden: 
	Startdatum: 
	Starttermin: 
	Examensbenämning t ex teknologie filosofie etc: 
	Forskarutbildningsämne_2: 
	Område för examensrätt  Forskarskola: 
	Huvudhandledare titel forskningsmiljö: 
	Ja år: 
	Biträdande handledare titel forskningsmiljö: 
	Biträdande handledare titel forskningsmiljö_2: 
	Berörda forskningsmiljöer om fler än den som anges i ansökan: 
	Examinator titel forskningsmiljöRow1: 
	Examinator titel forskningsmiljöRow2: 
	FöretagetsHögskolans namn: 
	Nyanställning: 
	Lön vid heltid: 
	Anställningstid from: 
	tillsvidare längst t o m: 
	Anställningsform: 
	Projekt: 
	ObjektUtbildning: 
	Aktivitet3Utbildning: 
	År 1: 
	ObjektInterna medel: 
	Aktivitet3Interna medel: 
	undefined: 
	ObjektExterna projekt: 
	Aktivitet3Externa projekt: 
	undefined_2: 
	Externa projektRow1: 
	ObjektRow4: 
	Aktivitet3Row4: 
	undefined_3: 
	Externa projektRow2: 
	ObjektRow5: 
	Aktivitet3Row5: 
	undefined_4: 
	Totalt: 
	Kompletterande uppgifter: 
	Datum_2: 
	Underskrift forskningsledare: 
	Kompletterande uppgifter_2: 
	Datum_3: 
	Underskrift ansvarig för ämne på forskarnivå: 
	Datum_4: 
	Underskrift av VD: 
	Ansökan avslagen: 
	Datum_5: 
	Underskrift av forskarutbildningschef: 
	Startdatum_2: 
	Starttermin_2: 
	Datum_6: 
	Underskrift av forskarutbildningschef_2: 


