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Delegationer på forskarutbildningsnivå     
      
  Ärende Delegeras till Villkor rörande vidaredelegation Delegeras till  FUN vidaredelegerat till  

  1 Beslut om bedömningsgrunder m.m (n)         

1.1 Beslut om vilka krav på särskild behörighet 
som ska gälla för att bli antagen till 
utbildning på forskarnivå. 

FSM Får ej vidaredelegeras. FSM   

1.2 Beslut om vilka bedömningsgrunder som ska 
tillämpas vid prövningen av förmågan att 
tillgodogöra sig utbildningen. 

FSM FUN utan rätt att vidaredelegera. FUN   

1.3 Beslut om de eventuella preciserade krav 
som ska gälla för doktorsexamen med en 
viss inriktning (ämne) respektive 
licentiatexamen med viss inriktning.  

FSM Får ej vidaredelegeras. FSM   

  2 Individbeslut - behörighetsprövning (i)         

2.1 Beslut om en person har grundläggande 
behörighet för utbildning på forskarnivå. 

FSM FUN/dekanus med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt. 

FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt. 

Prefekt 

  Beslut om en person har särskild behörighet 
för utbildning på forskarnivå. 

FSM FUN/dekanus med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt. 

FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt. 

Prefekt 

  3 Individbeslut – antagning (i)         

3.1 Beslut om antagning av doktorand  FSM FUN/dekanus med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt. 

FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
ordförande. 

FUNs ordförande 
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  4 Individbeslut – utseende av handledare 
och examinatorer (i) 

        

4.1 Beslut om utseende respektive utbyte av 
handledare. 

FSM FUN/dekanus med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt. 

FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt. 

Prefekt 

4.2 Beslut om undantag från LiUs bestämmelser 
för vem som kan utses till huvudhandledare 

FSM Får ej vidaredelegeras.  FSM   

4.3 Beslut om utseende respektive utbyte av 
examinator 

FSM FUN/dekanus med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt. 

FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt. 

Utseende av examinator 
vidaredelegeras ej.   

  5 Beslut om studieplaner         

5.1 Beslut om allmän studieplan (n) FSM Får ej vidaredelegeras. FSM   

  Beslut om individuell studieplan efter 
samråd med doktoranden och handledare (i, 
n) 

FSM FUN/dekanus med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt. 

FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt. 

Prefekt 

  Beslut om ändring i individuell studieplan FSM FUN/dekanus med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller prefekt. 

FUN med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt. 

Prefekt 

  6 Beslut inför disputation         

6.1 Beslut om minsta antalet exemplar inför 
disputation och om ersättning för 
kostnaderna för framställningen av denna 
upplaga (s) 

FSM   FUN   
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6.2 Beslut om de närmare formerna för 
licentiatavhandlingens bedömning och 
framläggande licentiatavhandling (n) 

FSM FUN/dekanus utan rätt att 
vidaredelegera. 

FUN   

6.3 Beslut om skälen för en betygsnämnds 
beslut ska redovisas i protokoll eller annan 
handling i samband med avhandlingens 
godkännande.  

FSM FUN/dekanus utan rätt att 
vidaredelegera. 

FUN   

6.4 Beslut om att de skäl som en enskild 
ledamot kan ha anfört ska antecknas som 
skiljaktig mening eller i annan ordning 

FSM Får ej vidaredelegeras. FSM   

  7 Beslut om examensbevis (i)         

7.1 Beslut om utfärdande av examensbevis vad 
gäller licentiatexamen eller doktorsexamen 

FSM Dekanus/ordf FUN utan rätt att 
vidaredelegera. 

Dekanus 
(doktorsexamen)/ordförande 
FUN  (licentiatexamen) 

  

 (n) = normbeslut     

 (i) = individbeslut     

 (s) = sakärenden     

 


