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Detta dokument beskriver de regler som
gäller för tillgodoräknanden inom
forskarutbildning vid Försvarshögskolan.
Det innehåller även regler för den
administrativa hanteringen.
Tillgodoräknanden görs av kurser
genomgångna innan forskarutbildnings
start samt vid överflyttning av doktorand
från annat lärosäte.
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1. Bakgrund
Detta dokument beskriver de regler som gäller för tillgodoräknanden inom
forskarutbildning vid Försvarshögskolan. Det innehåller även en instruktion för
administrativ hantering. Tillgodoräknanden görs av kurser genomgångna innan
forskarutbildnings start samt vid överflyttning av doktorand från annat lärosäte (Ö
648/2018).
Kurser och moment som doktoranden genomför inom forskarutbildningen på
Försvarshögskolan eller vid annat lärosäte inom Sverige ska inte förväxlas med
tillgodoräknande (se vidare p. 6).
Tillgodoräknanden regleras i högskoleförordningen (1993:100) 6 kap, 6 § - 8 §.

2. Lokala regler
För att säkerställa hög kvalitet på forskarutbildningen vid Försvarshögskolan ska
inte kurser på grundnivå ingå i examen på forskarnivå. Dock kan i undantagsfall
delar av en grundutbildningskurs tillgodoräknas i forskarutbildningen för enskilda
doktorander.
Kurser som ger behörighet att antas till forskarutbildning får inte tillgodoräknas i
forskarutbildningen. Detta gäller oavsett nivå på den behörighetsgivande kursen.
Beslut om avslag av ansökning tillgodoräknande kan överklagas till
Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH.

3. Tillgodoräknande av kurs genomförd innan utbildningens början
Vid Försvarshögskolan är det studierektor för respektive forskarutbildningsämne
som i samråd med områdesföreståndare för forskarutbildningen fattar beslut om
en genomförd högskoleutbildning eller yrkesverksamhet, som genomförts innan
forskarutbildningens start, får tillgodoräknas i examen för forskarutbildning. Detta
ska ske efter prövning enligt 6 kap. 8 § HF.
Doktorand som vill ha kurs tillgodoräknad ska i första hand samråda med sin
handledare om genomförd kurs kan ingå utbildningen. Handledare tar därefter
ärendet till studierektor/områdesföreståndare.
Om doktorand och handledare är oense kan doktorand ansöka om
tillgodoräknande hos områdesföreståndare.
Antal poäng som doktorand kan tillgodoräkna sig regleras i respektive
forskarutbildningsämnes Allmänna studieplan.
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4. Tillgodoräknande vid överflyttning
Vid överflyttning av doktorand från annat lärosäte (Ö 648/2018) bereds ansökan
av områdesföreståndaren. Här ingår att värdera de kurser som doktoranden
genomgått. Ansökan om överflyttning beslutas av forskningschef. Här täcker
forskningschefs beslut om överflyttning även vilka kurser, inklusive antal poäng,
som ska tillgodoräknas.

5. Hantering för inrapportering i LADOK
Om kursen genomfördes innan forskarutbildningens start (p. 3) ska underlaget för
inrapportering till LADOK utgöras av beslut från områdesföreståndare (inklusive
fullständig kursbenämning och antal poäng).
Vid överflyttning av doktorand från annat lärosäte (p. 4) gäller forskningschefens
beslut, inklusive bilagor där fullständig kursbenämning och antal poäng ska
framgå, som underlag för inrapportering i LADOK.

6. Övrig inrapportering i LADOK av högskolepoäng på forskarnivå
Tillgodoräknanden ska inte förväxlas med kurser och moment som doktoranden
genomför inom forskarutbildningen. Dessa regleras i den individuella
studieplanen (ISP).
Det är studierektor för forskarutbildningen som avgör, utifrån den allmänna
studieplanen, vilka kurser som är obligatoriska inom forskarutbildningen.
Handledare och doktorand bereder tillsammans förslag till övriga moment i ISP i
samråd med arbetsledande chef. ISP fastställs sedan av forskningschefen.
Vissa av dessa kurser hanteras, administrativ i LADOK, som tillgodoräknanden
då de inte går att ”hämta” från annat lärosätes LADOK. Det gäller kurser som
doktoranden genomgår vid utländskt lärosäte, samt kurser på avancerad nivå som
ska ingå i forskarutbildningen. Här utgör ISP (signerad vid respektive moment av
handledaren) underlag för inrapportering i LADOK. Inga övriga beslut krävs.

