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Ansökan om antagning till 
 forskarutbildning med annan 
 finansiering vid LTH

Personnummer: Kön:

Utbildningsinformation

Personuppgifter, doktorand: 

Finansiering 1A / Annan anställning

Finansiering 1B / Stipendium

Behörighet:
Fylls endast i om doktoranden har grundexamen vid annat lärosäte och/eller land än Lunds universitet. 
Examensbevis eller motsvarande, samt prefektens yttrande över doktorandens behörighet ska bifogas.

Forskarutbildningsämne samt kod: 

Antagning gäller till lic. eller dr: 

Antagningsdatum: 

Tillsvidareanställning (fr.o.m.):

Doktorandens ersättning i SEK/månad:

Institution: 

Studieomfattning (lägst 50%): 

Starttermin: 

Tidsbegränsad anställning (fr.o.m. - t.o.m.) : 

Förnamn:

Anställd vid (industridoktorandavtal och anställningsbevis ska bifogas):: 

Stipendium från (avtal ska bifogas):

Datum för utfärdad examen: 

Efternamn: 

Lärosäte: Land: 

E-postadress:

Handledning

Huvudhandledare:

Biträdande handledare: 

Biträdande handledare: 

Biträdande handledare: 

Diarienummer (ifylls av LTHs kansli):
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Härmed intygas att ansökan om antagning gällande ovan föreskrifter

Prefekt

Doktorand

Datum: 

Datum: 

Signatur: 

Signatur: 

Namnförtydligande: 

Namnförtydligande: 

Denna antagning innebär: 

• att den sökande kan påräkna samma resurser för sin forskarutbildning som  övriga 
doktorander i ämnet och kommer inte att påverka handledning av befintliga 
 doktorander (HF 7:34§)

• att för den händelse stipendiefinansieringen/annan finansiering skulle bortfalla, 
 garanterar institutionen doktorandens försörjning i form av doktorandanställning 
under resterande studietid 

• att vid beslut om antagning har samråd skett med studeranderepresentant (HL 2:7§)

Var vänlig bifoga följande obligatoriska bilagor (OBS, bilagorna ska vara signerade):
1. Individuell studieplan
2. Examensbevis 
3. Prefektens yttrande över sökandes grundläggande behörighet och särskilda behörighet 

för ämnet
4. Kontrakt för industridoktorand samt anställningsbevis (Gäller Finansieringsform 1A)
5. Skriftlig avsiktsförklaring från stipendiefinansiär (Gäller Finansieringsform 1B)
6. Blanketten ”Försäkran om mottagen information gällande stipendieföreskrifter och 

försäkringsfrågor” (Gäller 1B)

Skickas till:

Forskarutbildning,  
LTHs kansli, hämtställe 55

Diarienummer (ifylls av LTHs kansli):
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