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Överenskommelse mellan Stockholms universitet och
(högskolans namn) om utbildning på forskarnivå i (ämne)
1. I denna överenskommelse anges förutsättningarna för att studerande på forskarnivå i
(ämne) vars studier finansieras av och genomförs vid (högskolans namn) ska kunna
avlägga filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet.
2. Utbildning på forskarnivå vid (högskolans namn) följer allmän studieplan för
utbildning på forskarnivå i (ämne) vid Stockholms universitet.
3. Doktorander som omfattas av denna överenskommelse garanteras finansiering från
(högskolans namn) motsvarande fyra års heltidsstudier.
4. Anställning som doktorand i (ämne) som ska tillsättas vid (högskolans namn) utlyses i
öppen konkurrens. Av utlysningen ska framgå vilka bedömningsgrunder som
tillämpas och vilka handlingar den sökande ska inge. Inkomna ansökningar behandlas
och rangordnas vid (högskolans namn). SU-institutionens styrelse beslutar om
antagning efter förslag från (högskolans namn).
5. SU-institutionen ansvarar för studiedokumentation för dem som antagits till utbildning
på forskarnivå i (ämne). Ansvaret för examination på enskilda kurser åvilar det
lärosäte där kursen ges, men huvudhandledaren godkänner att de kan tillgodoräknas i
utbildningen.
6. (Högskolans namn) täcker ev. resekostnader som uppstår för doktorandernas
deltagande i kurs- och seminarieverksamhet eller motsvarande vid SU eller annan
organisatör. Om kursavgifter tas ut vid SU, ska dessa vara desamma som för övriga
vid SU.
7. Huvudhandledaren för doktorander i (ämne) med finansiering från (högskolans namn)
utses bland behöriga forskare vid SU-institutionen, efter samråd med (högskolans
namn). Som biträdande handledare utses forskare vid (högskolans namn).
8. För de studerande på forskarnivå i (ämne) vid (högskolans namn), antagna vid SU,
upprättas individuella studieplaner som årligen fastställs (revideras) av SUinstitutionen. Handledaren vid (högskolans namn) svarar för att studieplanerna
kommer SU-institutionen tillhanda vid av SU-institutionen bestämd tidpunkt.

9. Före disputationen, utses opponent och betygsnämnd av Naturvetenskapliga
fakultetsnämnden vid SU. Förslag lämnas av SU-institutionen i samråd med
handledare vid (högskolans namn).
10. Disputationen ska äga rum vid Stockholms universitet, om inte särskilda skäl
föreligger. I samband med anmälan av opponent och betygsnämnd ska prefekten vid
SU-institutionen ange om det finns önskemål om att disputationen sker vid
(högskolans namn) och då också ange de skäl som finns.
11. Avhandlingen ska om inte synnerliga skäl finns utformas enligt SU:s grafiska profil.
12. De kostnader som uppstår vid examination av aktuella doktorander täcks av
(högskolans namn).
13. Eventuella kostnader för arbetsplats och annan service vid SU, kostnader för
examination eller andra kostnader vid SU-institution ersätts av (högskolans namn),
och ska regleras enligt särskilt avtal för varje doktorand.
14. Denna överenskommelse gäller tills vidare. Den upphör att gälla efter skriftlig
uppsägning från endera parten från den 1 juli kalenderåret efter det att uppsägning
skett.
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