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Anmälan mot Kungl. Tekniska högskolan angående
antagningskrav för doktorander
Anmälan
NN har i en anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anfört bl.a. följande.
Enligt högskoleförordningen kan ett universitet endast kräva sådant som är
nödvändigt för att doktoranden ska klara av forskningsstudierna och en examen från
ett visst lärosäte är inte det. Skolan för bioteknologi på Kungl. Tekniska högskolan
(KTH) annonserar om doktorandtjänster som endast är öppna för sökande med en
masterexamen från KTH. Det går att läsa om tjänsten och antagningskraven på
KTH:s hemsida. Ansvarig handledare har dessutom vid frågor svarat direkt att en
masterexamen från KTH är nödvändig.
Remiss till Kungl. Tekniska högskolan
Med anledning av NN:s anmälan har UKÄ remitterat ärendet till rektor för KTH och
anmodat universitetet att yttra sig över anmälan och redogöra för vilken rättslig grund
högskolan har för det uppställda behörighetsvillkoret om en masterexamen från KTH.
Rektor för KTH har i sitt svar på remissen yttrat följande. Syftet med den utlysta
doktorandtjänsten har varit att uppmuntra studenter att sköta sina studier på KTH på
ett bra sätt. Enligt 7 kap. 39 § högskoleförordningen (1993:100) har bl.a. den som har
avlagt en examen på avancerad nivå grundläggande behörighet till utbildning på
forskarnivå. Enligt 7 kap. 40 § samma förordning ska de krav som ställs på särskild
behörighet vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig
utbildningen. En examen från KTH är mot den bakgrunden inte ett krav som kan
ställas. Antagningen till ifrågavarande doktorandtjänst har därför upphört.
Universitetskanslersämbetets bedömning
UKÄ:s uppgift är bl.a. att utöva tillsyn över universitet och högskolor. Syftet med tillsynen är att kontrollera att universitet och högskolor följer de lagar och förordningar
som gäller för verksamheten.
I 7 kap. 39 § högskoleförordningen anges att grundläggande behörighet till utbildning
på forskarnivå har bl.a. den som har avlagt en examen på avancerad nivå.
Av 7 kap. 40 § samma förordning framgår att de krav på särskild behörighet som
ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande
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utbildning, särskild yrkeserfarenhet, och nödvändiga språkkunskaper eller andra
villkor som betingas av utbildningen.
KTH har på sin webbplats informerat om möjligheten att ansöka till de två doktorandprogrammen ”Biotechnology” och ”Theoretical Chemistry and Biology”. Enligt
informationen kan platserna på programmen sökas av studenter och redan examinerade studenter, förutsatt att de har deltagit i något av KTH:s masterprogram.
Rektor för KTH har i sitt yttrande anfört att en examen från KTH är ett krav som inte
kan ställas, eftersom de särskilda behörighetskraven ska vara helt nödvändiga för att
studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. UKÄ instämmer i denna bedömning och finner skäl att rikta kritik mot KTH för att ha ställt upp detta krav. Enligt
KTH har antagningen till den aktuella utbildningen upphört och UKÄ vidtar därför
inte några ytterligare åtgärder.
Med detta kritiska besked avslutas ärendet.
Beslut i detta ärende har fattats av biträdande chefsjuristen Mikael Herjevik efter
föredragning av verksjuristen Lina Smed.
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