
Antagningsprocess för doktorand vid SLU September 12, 2018 
 

Nedan presenteras rutiner för rekrytering och antagning till forskarutbildning vid SLU. För en mer 
utförlig beskrivning av antagningsprocessen, se SLU:s antagningsordning för utbildning på 
forskarnivå. 

Rutiner för antagningsärenden 
1. Institutionen annonserar utbildningsplatsen i ReachMee. 

2. Institutionen gör urval och bestämmer toppkandidater samt genomför intervjuer med dessa. OBS - 
inför intervjun ska toppkandidaten/erna uppmanas att skicka in/ta med sig vidimerade kopior av 
följande dokument: 

 Examensbevis och betygsutdrag för kandidat samt master-nivå. 
 Bevis på att den sökande uppfyller kravet på Engelska 6* 
 Kopia av den sida i passet som innehåller foto samt ID-uppgifter 

* För antagning efter 1 juli 2018 gäller följande för att få behörighet motsvarande engelska B/6: 

 att sökande har motsvarande 60 hp från kurs/program med engelska som undervisningsspråk från 
lärosäte i EU/EES/Schweiz eller engelskspråkigt land. 

Observera att sökande med svenska meriter och sökande med utländska meriter har olika rutiner för 
vidimeringen. 

3. Dokument som nämns under punkt 2 skickas sedan från institutionen till Utbildningsavdelningen i 
pappersformat. Ange även projekt-ID i ReachMee samt namn på kontaktperson på institutionen. 

Skicka dokumenten till:  

Utbildningsavdelningen 
Box 7010 
750 07 Uppsala 

Kuvertet ska märkas ”Doktorandansökningar för granskning”.  

Efter att bedömningen är gjord skickar Utbildningsavdelningen tillbaka ansökan samt bedömning till 
kontaktpersonen via post.  

  

4. Rekommendation om antagning inklusive bilagor skickas från institutionen till respektive fakultet. 

OBS: Doktoranden kan inte ansöka om upphållstillstånd förrän fakulteten tagit beslut om antagning. 
Det kan ta 3-4 månader att få uppehållstillstånd. Se Krav för uppehållstillstånd för studier - 
Migrationsverkets information 

  

5. För att bereda ett förslag om anställning som doktorand behöver personalavdelningen följande 
(gäller alltså bara för doktorander som ska anställas vid SLU): 

 Förslag om anställning. 
 Doktorandens vidimerade kopior i original. 
 Meritsammanställning av kandidater. 
 Yttrande/motivering till val av kandidat. 
 Konteringsuppgifter för anställningen. 

 

https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/regler-och-riktlinjer/
https://internt.slu.se/stod-service/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/regler-och-riktlinjer/
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/vidimering/
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/vidimering/
https://internt.slu.se/globalassets/mw/utb/forskarutbildningdocent/blanketter-ny/recommendation_admission_department.pdf
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Studera-i-Sverige/Universitet-och-hogskola.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Studera-i-Sverige/Universitet-och-hogskola.html
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 FAQ – Vanliga frågor 
 
1. Utbildningsplatsen har inte varit utlyst - behövs ett SLU ID-nummer ändå? 

Ja! Alla ansökningar behöver ett SLU ID-nummer. Om utbildningsplatsen inte har varit utlyst finns 
två olika sätt att skaffa ett SLU ID-nummer. 

A. Blivande handledare vid NJ- och VH-fakulteten får ett SLU ID-nummer efter begäran av 
utbildningshandläggare vid respektive kansli. 

B. Blivande handledare vid LTV- och S-fakulteten får ett SLU ID-nummer för antagning genom att 
kontakta Registrator i Alnarp respektive Umeå. 

2. Varför behöver Utbildningsavdelningen vidimerade kopior? 

Enligt SLU:s antagningsordning för utbildning på forskarnivå har Utbildningsavdelningen i uppdrag 
att kontrollera äktheten av examensbevis samt språkintyg. 

För att göra det behöver Utbildningsavdelningen kunna intyga att inga ändringar gjorts mellan 
originalet och kopian på vilken bedömningen baserar sig på. 

3. Accepteras digitala kopior? 

Nej. En digital kopia är en kopia av en vidimerad kopia eller ett original och accepteras inte. 
Utbildningsavdelningen kan inte intyga äktheten av en digital kopia eftersom det är omöjligt att veta 
om några ändringar gjorts från originaldokumentet. 

 

Har du frågor? Kontaktuppgifter hittar du nedan.  
LTV-fakulteten: Cecilia Alsved 
NJ-fakulteten: Eva Andersson-Björkman eller Johanna Nilsson eller se NJ-fakultetens kontaktsida 
S-fakulteten: Eva Andersson eller Charlotta Bergström 
VH-fakulteten: Fredrik Granberg (fun-vh@slu.se) 
Generellt om forskarutbildningen: Lotta Hansson eller Lotta Jäderlund 
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