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Vägledning vid tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå
Denna vägledning ersätter tidigare med diarienummer LTH 2011/524.

Några institutioner har önskat att fakulteten ska ta fram riktlinjer för
tillgodoräknande av kurser inom utbildning på forskarnivå.  LTH har många
forskarutbildningsämnen med olika praxis för tillgodoräknande. Eftersom
civilingenjörsexamen/arkitektexamen numera omfattar 300 högskolepoäng är frågan
naturlig.  Avsikten bakom detta dokument är inte att det skall vara styrande utan
enbart ses som en vägledning.

Det grundläggande är att varje beslut om tillgodoräknande skall utgå från en
individuell bedömning av relevansen för det aktuella forskarutbildningsämnet. Det är
doktoranden som ska ta initiativ till att få tidigare utbildning/verksamhet prövad för
ett tillgodoräknande.

Ur högskoleförordningen
Enligt Högskoleförordningen ska Högskolan pröva om tidigare utbildning eller
verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande uppfyller de
grundläggande behörighetskraven som högskoleförordningen föreskriver.

1. Har avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60

högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3.  på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak

motsvarande kunskaper.

Utöver den grundläggande behörigheten ska den sökande även uppfylla de särskilda
behörighetskrav som högskolan beslutat samt ha bedömts ha den förmåga som behövs
för att klara utbildningen.

Slutsats
Av den behörigheten framgår att en Bachelorexamen á 180 högskolepoäng
tillsammans med en magisterexamen på avancerad nivå á 60 högskolepoäng kan vara
tillräckligt för att uppfylla behörighetskraven. Tillsammans ger detta 240
högskolepoäng. Om jämförelse görs med en civilingenjörsexamen/arkitektexamen
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omfattande 270 högskolepoäng enligt äldre examensordning och 300 högskolepoäng
enlig nya examensordningen kan konstateras att dessa studenter har 30 alternativt 60
högskolepoäng mer i avklarade akademiska meriter än vad den grundläggande
behörigheten kräver. Det är med detta sagt tillåtet att tillgodoräkna dessa överpoäng
även om de tidigare ingått i en examen på avancerad nivå och förutsatt att de är
relevanta för det aktuella forskarutbildningsämnet.
Detta är inget som ska ske med automatik utan det är fortfarande doktoranden själv
som ska begära att få tidigare utbildning/verksamhet prövad för tillgodoräknande.

Rekommenderas
För forskarutbildningsämnen inom LTH föreskrivs att kursdelen ska omfatta minst
60 högskolepoäng och högst 120 högskolepoäng. För tillgodoräknande från tidigare
utbildning inom examen på avancerad nivå (utöver de 240 som krävs för behörighet),
rekommenderas att högst 50 procent av kursdelen för forskarutbildningsämnet
tillgodoräknas. Det är dock fortfarande en individuell bedömning som ska ligga till
grund för beslutet samt relevansen för det aktuella forskarutbildningsämnet.

Tillämpning
Beslut om tillgodoräknande från tidigare utbildning ska fattas av prefekt och noteras i
den individuella studieplanen, om doktoranden vid detta samtal ansökt om
tillgodoräknande. Efter beslut ska tillgodoräknandet läggas in i LADOK.

Enligt Lunds universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå innebär ett
tillgodoräknande att utbildningstiden och doktorandanställningen förkortas i
motsvarande mån.

Ytterligare kurser/tillgodoräknande
När doktorander som en del av pågående forskarutbildning läser kurser vid andra
lärosäten eller kurser på grund- eller avancerad nivå hanteras dessa kurser som
tillgodoräknanden i LADOK.
Hur många poäng en kurs ska ge och vad som krävs för att doktoranden ska anses ha
klarat kursen ska fastställas innan doktoranden påbörjar kursen. Vilka kurser som ska
ingå i en enskild doktorands forskarutbildning ska anges i den individuella
studieplanen. Detta gäller såväl beslut om tillgodoräknade kurser som beslut om
kommande kurser. I de fall en tillgodoräknad kurs inte kan tillgodoräknas i sin helhet
ska detta noteras dels i den individuella studieplanen och dels genom tillgodo-
räknandet i LADOK.


