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Möjlighet att bedriva en gemensam forskarutbildning mellan
två svenska universitet eller högskolor
Karolinska institutet (KI) och Kungl. Tekniska högskolan (KTH) har i en
gemensam skrivelse till Högskoleverket bett verket att agera för att gemensam
forskarutbildning mellan två svenska universitet eller högskolor skall kunna
bedrivas med slutlig gemensam doktorsexamen som följd. Skrivelsen bifogas.
De i skrivelsen lämnade förslagen syftar till att förenkla för doktorander och
forskare vid landets universitet och högskolor att samarbeta och kunna genomföra
gemensamma forskningsprojekt med slutlig gemensam doktorsexamen som följd.
Högskoleverket anser att det är ett bra initiativ och ställer sig bakom det.
Härutöver kan Högskoleverket tillägga följande.
I sin tillsynsverksamhet har verket erfarit att doktorander som är antagna vid ett
lärosäte men har anställning och/eller genomför sin forskarutbildning vid ett annat
lärosäte ofta har sämre rättssäkerhet än andra doktorander. Doktoranden och
lärosätena är i sådana situationer inte alltid medvetna om vem som har ansvar för
doktorandens forskarutbildning. Om det finns en huvudhandledare vid ett
lärosäte och en biträdande handledare vid ett annat kan samarbetsformer och
ansvarsfördelning också bli oklara. En möjlighet att lägga ett gemensamt ansvar för
en doktorands forskarutbildning på båda lärosätena skulle därför, utöver
kvalitetshöjning, kunna medföra större rättssäkerhet för doktoranden. Dessutom
skulle möjligheterna att hitta flera, lämpliga handledare för doktoranden eller
byta handledare på doktorandens begäran kunna underlättas. En gemensam
antagning och ett gemensamt ansvar för forskarutbildning skulle också kunna öka
möjligheterna att tillförsäkra doktoranden studiefinansiering under hela
utbildningstiden. Likaså skulle en gemensam examination och gemensam
betygsnämnd med lärare från båda lärosäten kunna stärka rättssäkerheten för
doktorander som är knutna till två lärosäten i Sverige.
Högskoleverket vill också påpeka att dessa frågor har beröringspunkter med frågor
som utreds av den pågående forskarutbildningsutredningen, bl.a. frågor om
vetenskapsområde/ämne och examensrätt.
Mot denna bakgrund vill Högskoleverket förorda att förslagen genomförs och att
de hinder som i dagsläget finns undanröjs.
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Denna skrivelse har fastställts av universitetskanslern i närvaro av kanslichefen
Lennart Ståhle och chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning av
varksjuristen Teresa Edelman. I ärendets handledning har även verksjuristen
Barbro Molander deltagit.
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