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Från rektors delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning (dnr LiU-2020-
04500)  

SUV:s delegation FuDo:s delegation 

  Ärende:  Delegeras till:  Får vidaredelegeras?     

2.2 Individbeslut - 
behörighetsprövning (i) 

        

2.2.1 Beslut om en person har 
grundläggande behörighet för 
utbildning på forskarnivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt 
beslutande 
fakultetsorgan eller 
dekan med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt, alt till chefen för 
Studentavdelningen, 
med rätt att 
vidaredelegera till 
anställd inom SA  

Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Institutionsstyrelse 

2.2.2 Beslut om person kan medges 
undantag från något eller några 
villkor avseende särskild behörighet 
för utbildning på forskarnivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse 

Institutionsstyrelse 
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2.2.3 Beslut om behörighet utifrån reell 
kompetens avseende grundläggande 
behörighet samt särskild behörighet 
för utbildning på forskarnivå 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse 

Institutionsstyrelse 

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

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt 
beslutande 
fakultetsorgan eller 
dekan med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Institutionsstyrelse 

2.3 Individbeslut – antagning (i)         

2.3.1 Beslut om antagning av doktorand Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt 
beslutande 
fakultetsorgan eller 
dekan med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Institutionsstyrelse 
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2.4 Individbeslut – utseende av 
handledare och examinatorer 
samt tillgodoräknande (i) 

        

2.4.1 Beslut om utseende respektive utbyte 
av handledare 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt 
beslutande 
fakultetsorgan eller 
dekan med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Institutionsstyrelse 

2.4.3 Beslut om utseende respektive utbyte 
av examinator 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt 
beslutande 
fakultetsorgan eller 
dekan med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Institutionsstyrelse 

2.4.4 Beslut om tillgodoräknande av 
utbildning eller kunskaper och 
färdigheter som har förvärvats i 
yrkesverksamhet, enligt 6 kap. 6-8 §§ 
HF 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Ja Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse 

Institutionsstyrelse 

2.5 Beslut om studieplaner (i, s))         
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2.5.2 Beslut om individuell studieplan efter 
samråd med doktoranden och 
handledare (i) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt 
beslutande 
fakultetsorgan eller 
dekan med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Institutionsstyrelse 

2.5.3 Beslut om ändring i individuell 
studieplan (i) 

Fakultets- resp. 
områdesstyrelse 

Endast till särskilt 
beslutande 
fakultetsorgan eller 
dekan med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt  

Forskarutbildnings- och 
docentnämnden (FuDo) 
med rätt att 
vidaredelegera till 
institutionsstyrelse eller 
prefekt 

Institutionsstyrelse 

      

 




