Regler för finansiering av studier på forskarnivå vid
Högskolan i Halmstad
Fastställd av rektor 2018-09-10, dnr L 2017/163.

Allmänt om finansiering och resurshantering av studier på forskarnivå
Studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad ska i normalfallet finansieras genom
anställning, antingen vid Högskolan i Halmstad (i första hand doktorandanställning) eller
hos en annan arbetsgivare (extern anställning). Finansiering av studier på forskarnivå kan
också, i undantagsfall, ske genom stipendium från extern finansiär eller om studiefinansiering
kan säkras under hela utbildningstiden genom ålderspension. Andra sätt att finansiera
forskarstudier ska inte godtas vid antagning till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i
Halmstad.
Vid finansiering genom stipendier eller inom ramen för extern anställning ska den
ekonomiska ersättningen till den forskarstuderande motsvara den lön som en
doktorandanställd vid Högskolan i Halmstad erhåller efter skatt (lön för doktorandanställd
vid Högskolan regleras i lokalt kollektivavtal – doktorandstege).
Oavsett finansieringsform ska Högskolan bedöma om det finns ekonomiskt utrymme för
antagning samt enligt högskoleförordningen, bedöma att finansieringen är säkerställd under
hela utbildningstiden och att erforderliga handledaresurser samt godtagbara studievillkor
finns. I samtliga fall ska utbildningen kunna genomföras inom fyra år när det gäller
licentiatexamen och åtta år när det gäller doktorsexamen.
Finansiering inom ramen för anställning vid Högskolan i Halmstad
I första hand ska studier på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad finansieras genom
doktorandanställning. Vid annan form av anställning vid Högskolan som grund för
finansiering av forskarstudier måste ett finansieringsintyg upprättas av berörd akademichef
där det framgår att det avsätts tid för forskarutbildningen inom anställningen för den
tilltänkte forskarstuderande så att studierna kan slutföras inom planerad tid. Finansiering
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inom ramen för annan anställning vid Högskolan(utöver doktorandanställning) kan godtas i
de fall den sökande medges att på arbetstid ägna sig åt utbildning på forskarnivå under minst
50 % av heltidstjänstgöring. Finansieringsintyget ska utgöra bilaga till ansökan om antagning
till utbildning på forskarnivå.
Finansiering inom ramen för extern anställning
Finansiering inom ramen för en extern anställning kan godtas i de fall den sökande av sin
arbetsgivare medges att på arbetstid ägna sig åt utbildning på forskarnivå under minst 50 %
av heltidstjänstgöring. Finansiering inom ramen för en extern anställning ska regleras genom
avtal mellan finansierande arbetsgivare och berörd akademi, avtalet undertecknas av
akademichef. Avtal om finansiering inom ramen för en extern anställning ska utgöra bilaga
till ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå. I de fall lön från extern arbetsgivare
inte motsvarar lön som en doktorandanställd vid Högskolan i Halmstad erhåller ska berörd
akademi ta fram finansieringsintyg som visar på hur resterande finansiering av
forskarstudierna ska ske. Om avtalet om finansiering inom ramen för extern anställning inte
följs av den finansierande arbetsgivaren ska akademin anstränga sig för att hitta en alternativ
finansiering för den forskarstuderande i syfte att lösa den uppkomna situationen och
möjliggöra för den forskarstuderande att slutföra utbildningen i enlighet med den
individuella studieplanen.
Stipendiefinansiering
Stipendiefinansiering av forskarstudier av extern finansiär ska tillämpas med restriktivitet och
kan endast accepteras om stipendiet lämnas inom ramen för vad som anges i 5 kap. 4 a § p. 1
eller p. 2 högskoleförordningen.1 Stipendiefinansiering ska enbart utgöra underlag för
finansiering av studier på forskarnivå när de rättsliga kriterierna för stipendiehantering är
uppfyllda och där berörd akademi har insyn i hur stipendiet hanteras och betalas ut. Vid
eventuella otydligheter i hur stipendiet hanteras och betalas ut åligger det berörd akademi att
få fram mer information kring stipendiet. Finansieringsintyg från stipendiefinansiär ska
innehålla vilka villkor som finns för stipendiet och vem som är mottagare av stipendiet.
Högskolan ska inte godta stipendiefinansiering som innehåller villkor som innebär att den
forskarstuderande riskerar att bli återbetalningsskyldig. Intyg om stipendiefinansiering ska
utgöra bilaga till ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå. I de fall stipendiet inte
1

Av 5 kap 4a § p 1,2 högskoleförordningen framgår vilken form av stipendium som accepteras som
studiefinansiering. Stipendiet ska lämnas inom följande ram.
1. ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram där stipendier utgör vedertagen finansieringsform med
skäliga stipendievillkor och den antagande högskolan har insyn i dessa villkor och i hur stipendiet betalas ut,
eller
2. ett av Europeiska unionen finansierat program eller andra samarbeten, där stipendier med skäliga
stipendievillkor utgör en vedertagen finansieringsform och där krav på finansiering genom anställning blir ett
hinder för den antagande högskolans medverkan.
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motsvarar lön som en doktorandanställd vid Högskolan i Halmstad erhåller ska berörd
akademi ta fram finansieringsintyg som visar på hur resterande finansiering av
forskarstudierna ska ske. Finansieringsintyget från akademin ska utgöra bilaga till ansökan
om antagning till utbildning på forskarnivå tillsammans med intyg från stipendiefinansiär.
Det ska finnas dokumenterat att berörd forskarstuderande skriftligen har informerats om de
finansierings- och försäkringsvillkor som gäller under utbildningstiden. Om
stipendiefinansiär upphör med finansiering till den forskarstuderande under pågående
forskarutbildning ska akademin anstränga sig för att hitta en alternativ finansiering för den
forskarstuderande i syfte att lösa den uppkomna situationen och möjliggöra för den
forskarstuderande att slutföra utbildningen i enlighet med den individuella studieplanen.
Vid stipendiefinansiering ansvarar berörd akademi för att den forskarstuderande har samma
förutsättningar som andra forskarstuderande när det gäller arbetsplats, handledning, samt
medel för konferensresor osv. Hos Kammarkollegiet finns det en försäkring för de fall där
den forskarstuderandes stipendier bortfaller på grund av frånvaro från studierna vid sjukdom
eller föräldraledighet. Det är viktigt att notera att forskarstuderande som är finansierade via
stipendier inte omfattas av några förmåner enligt kollektivavtal som exempelvis föräldralön,
sjuklön etc. Den forskarstuderandes situation gällande socialförsäkringsförmåner varierar
beroende på medborgarskap, varaktighet i Sverige etc. Detta måste klargöras i varje enskilt
fall så att den forskarstuderande och Högskolan har kännedom om detta. Berörd akademi
ansvarar för att detta klargörande görs. Forskarstuderande som är finansierade via stipendier
ska ges tillgång till Högskolans företagshälsovård.
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