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Ansökan till 
utbildnings-

plats

Ant-1 (orig)*

Bedömning av kandidaten, intervju

Handlingar skickas till 
utbildningsavdelningen

UA (orig)*

Kvalitetssäkring:
Äkthets- och behörighets-

bedömning

UA (orig)*
+ bedömning

Granskas av 
fakultetsstudierektor 

(och ekonom)

Beslut av forskar-
utbildningsnämnd 

alt prodekan

SLU ID-
nummer

Besked om 
antagning och 

information om 
utbildningen, 

kåren etc.

Arkivering 
Ansökan om 
antagning till 

fo-utb

Ant-2*
med bilagor

Besked om 
beslut om 
antagning 

(handledare, 
studierektor, 

prefekt, 
ladokadm)

Antagning av doktorand – ej utlyst utbildningsplats

*
Ant-1 (Blankett 1 ”Application for 
doctoral education”) – ansökan till 
utbildningsplats på forskarnivå, 
inklusive obligatoriska bilagor

Ant-1 (orig) – hela handlingen i 
original

Ant-1 (kop) – kopia  av hela 
handlingen

UA (orig) – hela Ant-1 (orig) skickas till 
utbildningsavdelningen i 
pappersformat. Se bilaga 1 för mer 
information.

Ant-2 – (Blankett 2 ”Rekommendation 
om antagning”, ska innehålla  samtliga 
bilagor inklusive kopia av Ant-1

Punkterna 1-6 – se bilaga 1
Ansökan om 
antagning till 

fo-utb

Ant-2 (orig)*
(Ant-1 (kop)*)

ANTAGNING
1

2, 3

4

5

6

GPH 2014-04-09 LJ 2017-03-17

REKRYTERING



  2017-03-17 

Bilaga 1 

Hantering av antagningsärende vid SLU  
(ej utlyst doktorandtjänst) 

 
 

Mer om rekrytering och antagning finns under Utbildning på forskarnivå på medarbetarwebben. 

Om du har frågor - kontakta din fakultets forskarutbildningshandläggare.  

Rekrytering  

1. Ansökan till utbildningsplats inkommer till institutionen. 
 

2. Institutionen bedömer kandidaten samt genomför intervju.  
 

3. Kandidatens ansökan i pappersformat (ansökan till forskarutbildning, antagningsblankett 1) 
till Utbildningsavdelningen. Följande dokument skickas: 
 

a. Vidimerade kopior av master examensbevis, master betygsutdrag (transcript), 
kandidat examensbevis och kandidat betygsutdrag (transcript) 

b. Bevis på att sökande uppfyller kravet på Engelska 6 
c. Ansökningsblankett, signerad av den sökande  
d. Information om kontaktperson och institution (står vanligtvis i 

ansökningsblanketten) 
e. SLU ID-nummer (det som förut kallades diarienummer, fås från registrator för S- och 

LTV-fakulteterna, från forskarutbildningshandläggaren för VH- och NJ-fakulteterna) 
f. Kopia av passet 

 
Observera att sökande med svenska meriter och sökande med utländska meriter har olika 
rutiner för vidimeringen, se länk ovan. 
 
Skicka dokumenten till:  
Utbildningsavdelningen 
Box 7010 
750 07 Uppsala 
 
Kuvertet ska märkas ”Doktorandansökningar för granskning”.  
 

4. Utbildningsavdelningen granskar äktheten hos examensbevis och språkintyg samt 
kontrollerar om kandidaten är behörig enligt SLU:s allmänna behörighetskrav för utbildning 
på forskarnivå. Utbildningsavdelningen återsänder handlingarna till kontaktpersonen på 
institutionen tillsammans med en bedömning om behörighet och äkthet (inom 10 
arbetsdagar). 

https://internt.slu.se/doktorandantagning
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/organisation-och-ansvar/handlaggare-pa-fakultetskanslierna/
http://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/vidimering/


  2017-03-17 

 
 

Antagning 

 
5. Blanketten Rekommendation om antagning (antagningsblankett nr 2) hämtas från SLU:s 

blankettsida fylls i och skrivs under av prefekt och sökanden. På sid 3 i blanketten anges vilka 
obligatoriska bilagor som ska bifogas ansökan, bland annat kopia på sökandens kompletta 
ansökan, meritsammanställning och yttrande. Mall för preliminär individuell studieplan (ISP) 
laddas ned från SLU:s blankettsida och bifogas ansökan som papperskopia. Vid NJ-, S- och 
VH-fakulteterna skickas komplett ansökan till forskarutbildningshandläggare vid respektive 
fakultetskansli. Vid LTV-fakulteten skickas komplett ansökan till fakultetsstudierektor. 

 
6. Fakultetens studierektor för forskarutbildning granskar ansökan (vid vissa fakulteter 

granskas den även av fakultetsekonomen). Beslut tas av FUN eller prodekan beroende av 
fakultet. Beräknad handläggningstid för ett antagningsärende är ca 2-4 veckor beroende på 
fakultet och inplanerade beslutsmöten. När beslut är taget skickas kopia av beslutet till 
handledare, kontaktperson för forskarutbildning, prefekt och ladokadministratör. Till 
doktoranden skickas ett välkomstbrev per e-post med länk till information om 
forskarutbildningen. 

 

Senast 3 månader efter antagning ska en definitiv version av den individuella studieplanen finnas 
fastställd.  

 

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/universitetgemensamma-blanketter/
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/universitetgemensamma-blanketter/
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/universitetgemensamma-blanketter/
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/organisation-och-ansvar/handlaggare-pa-fakultetskanslierna/
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/organisation-och-ansvar/handlaggare-pa-fakultetskanslierna/
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