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103 95 Stockholm

Svar på remiss om uppföljning av tillsynsbeslut angående antagning till
utbildning på forskarnivå
(Ert reg.nr. 32-00243-18)
Efter Universitetskanslersämbetets tillsynsbeslut den 13 mars 2018 har KI beslutat om en
ny antagningsprocess. Den 11 juni beslutade Konsistoriet att ändra antagningsordningen
för utbildning på forskarnivå vid KI att gälla från och med den 1 juli (Dnr: 1-419/2018).
Ändringarna innebär att behörighet ska granskas före urval, att antagning ska ske löpande
utan föregående antagningsseminarium och att individuella studieplaner ska upprättas
efter antagningen.
I enighet med den nya ordningen har sedan Styrelsen för forskarutbildning beslutat en ny
process och rutiner för kvalitetssäker antagning till utbildning på forskarnivå
(sammanträde den 3 oktober 2018, Handlingar § 12). Målet är att alla doktorander antas
till en god forskarutbildningsmiljö, har en genomarbetad individuell studieplan, ett
vetenskapligt projekt av god kvalitet, en säkrad finansiering och en välfungerande
handledning.
1. Vilka åtgärder vidtar KI för att tillse att samtliga sökandes behörighet
bedöms?
Efter beslut om ändring av antagningsordningen samt nya rutiner och processer
för antagning till forskarnivå förstärker KI bemanningen vid antagningsenheten
med tre heltidstjänster under hösten 2018, för att därmed tillse att det finns
resurser för att bedöma samtliga sökande. Rekryteringen av de nya
antagningshandläggarna fullföljdes i slutet av september och KI kommer därmed
ha den förstärkta bemanningen som är nödvändig för att klara den ökade
mängden bedömningar på plats från och med december 2018.
2. När kommer KI att börja genomföra bedömningar av behörigheten för
samtliga sökande?
I och med att KI ändrat processen och rutinerna för antagning till utbildning på
forskarnivå och förstärkt resurserna vid antagningsenheten kommer KI börja
genomföra bedömningar av behörigheten för samtliga sökande till lediga
doktorandplatser som utlyses och doktorandplatser med undantag från krav på
utlysning från och med den 1 januari 2019.
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