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Anvisningar för ansökan till

Forskarutbildningen i psykologi

Ansökan
Ansökan till forskarutbildningen sker genom universitetets ansökningsportal och måste vara
registrerad senast den 1 mars med studiestart påföljande hösttermin. Alla ansökningshandlingar
måste laddas upp via universitetets ansökningsportal.
Antagning
Till forskarutbildning får antas sökande som anställs som doktorand eller har extern finansiering.
I antagningsförfarandet kan ingå intervju av de sökande. I enlighet med högskoleförordningen företar
institutionen ett urval bland behöriga sökande till forskarutbildningen med hänsyn till följande
kriterier:
• Graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen
– Avhandlingsplanens kvalitet vad gäller framställning av teori, metod och forskningsfrågor
– Internationellt publicerade, refereegranskade artiklar; kapitel publicerade i internationella,
refereegranskade forskningsvolymer
– Övriga publicerade artiklar av vetenskaplig karaktär, främst inom ämnet psykologi
– Opublicerade manus t.ex. artiklar insända till vetenskapliga tidskrifter
– Uppsatser, t.ex. D- och PEX-uppsatser
• Att godtagbar finansiering av forskarstudierna finns vid extern finansiering
• Att det finns tillgång till handledning inom det aktuella området.

A. Meritförteckning

Meritförteckningen skall ställas upp med följande rubriker: akademiska betyg, akademiska examina,
nuvarande tjänst och vetenskapliga rapporter med rubrikerna
1. Internationellt publicerade, refereegranskade artiklar; kapitel publicerade i internationella,
refereegranskade forskningsvolymer (ange tidskrift/bok)
2. Övriga publicerade artiklar av vetenskaplig karaktär, främst inom ämnet psykologi,
3. Opublicerade manus t.ex. artiklar insända till vetenskapliga tidskrifter
4. Uppsatser, t.ex. D- och PEX-uppsatser. Rapporter av icke-vetenskaplig karaktär skall ej
anges.
Vidimerade intyg på åberopade dokument skall bifogas. Bifoga ett exemplar av rapporter, artiklar
och uppsatser.

B Preliminär plan för avhandlingsarbetet

Planen för avhandlingsarbetet skall omfatta följande rubriker:
• Vetenskaplig intresseinriktning i vid mening
• Titel på avhandlingen
• Bakgrund
• Förankring i litteraturen
• Syfte
• Design och metoder för datainsamling och analys

• Undersökningsgrupp (antal, urval, rekrytering)
• Referenser (enligt APA-manualen, senaste upplagan)
Planen får omfatta lägst 3 och högst 4 sidor exklusive referenser (enkelt radavstånd, stilstorlek 12
pt).
Planen bedöms bl.a. utifrån dess teoretiska värde, anknytning till forskningsfronten, val av metod i
förhållande till forskningsproblemet, genomförbarhet och nyhetsvärde.

C Tidsplan

Tidsplanen för avhandlingsarbetet (totalt 4 år för heltidsstudier, 8 år för halvtidsstudier) skall
innehålla en ungefärlig planering termin för termin.

E Finansieringsplan

Du söker i första hand de doktorandtjänster som annonseras ut i år.
Alternativt är det extern finansiering under hela forskarutbildningstiden.
.
Extern finansiering (om tillämpligt)
• Medel från forskningsråd, stiftelser samt statliga och kommunala organ
• Arbetsgivarfinansiering
Ansökningshandlingarna skall märkas med respektive bokstav (A, B, C och D) och bifogas ansökan
Ytterligare information
Kontakta studierektor för Forskarutbildningen

