
Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå vid MDU 
Uppgifter om sökande 
Förnamn Efternamn 

Personnummer Kön Medborgarskap 

Gatuadress c/o 

Postnummer Ort Telefon 

E-post

Grund för behörighet (bifoga underlag som styrker behörigheten)  Datum

Högskola/Universitet

Ansökan avser 
Ämne för utbildning på forskarnivå  Forskarutbildningssområde vid MDU 

Nyantagning till utbildning på forskarnivå 

            Avsedd examen: 
□ Doktorsexamen     □   Licentiatexamen

Examensbenämning vid doktorsexamen: 
□ Teknologie       □ Filosofie      □ Ekonomie

      Examensbenämning vid licentiatexamen: 
□ Teknologie       □ Filosofie      □ Ekonomie

   Antagning till senare del av utbildning på   
   forskarnivå (med doktorsexamen som mål) 

(Detta är möjligt om den sökande har avlagt  
licentiatexamen, eller har intyg som visar att motsvarande nivå 
har uppnåtts.)   

□ Licentiatexamen från (ange lärosäte)

____________________________________

från (år)____________ till (år)____________
□ Intyg från huvudhandledare att nivå motsvarande

licentiatexamen har uppnåtts

Förslag på handledare * 
Akademisk titel, förnamn (huvudhandledare)  Efternamn (huvudhandledare) 

Akademisk titel och lärosäte, förnamn (handledare) Efternamn (handledare) 

Akademisk titel och lärosäte,förnamn (handledare) Efternamn (handledare) 

Akademisk titel och lärosäte, förnamn (handledare) Efternamn (handledare) 

* Enligt Högskoleförordningen (6 kap, 28§) ska det utses en huvudhandledare och minst en handledare.

Fortsättning på nästa sida

2019-04-11

Land (om annat än Sverige)

Avlagt en examen på avancerad nivå, precisera här: 
Fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 
60 hp på avancerad nivå.
På annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande 
kunskaper.

Examen



Bifoga följande: 

Förslag till individuell studieplan.
Underlag som styrker behörighet (ex. bestyrkt kopia av examensbevis, utdrag på godkänd 
högskoleutbildning eller utlåtande från akademin eller motsvarande).
Underlag som styrker lämplighet och eventuellt urval (ex handledarkollegiets rekommendation att anta 
den sökande till forskarutbildning).
Om ansökan gäller en företagsdoktorand (eller motsvarande) bifogas avtal med extern part.
Om ansökan avser sk antagning till senare del av utbildning på forskarnivå, med doktorsexamen som 
slutmål, bifogas examensbevis för licentiatexamen eller intyg från huvudhandledare som visar att nivå 
motsvarande licentiatexamen har uppnåtts.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNDERSKRIFTER 

................................................................................. ........................................... 
Sökande Datum 

Jag godkänner att ansökan behandlas av fakultetsnämndens utskott: 

................................................................................. ........................................... 
Akademichef Datum 

................................................................................. 
 Namnförtydligande  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ansökan, inkl ovanstående bilagor, skickas till: 

Mälardalens universitet 
Forskarutbildningen 
Ledningskansliet 
Box 883  
721 23 Västerås 

2019-04-11
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