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Lathunden beskriver hur examen kan hanteras för utbildning på forskarnivå. 

Lathunden förutsätter att användaren har en grundläggande förståelse för hur 

utbildning på forskarnivå läggs upp i Ladok. Se Lathund: Lägga upp utbildning 

på forskarnivå för information om detta. 

Examen på forskarnivå

i

https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/02/Lathund-Ladok-97-Forskarniv%C3%A5-koncept.pdf


Följande tre fall är exempel på hur funktionalitet för examensbevis kan tillämpas för 

utbildning på forskarnivå:

1. Doktors- eller licentiatexamen utfärdas efter avslutad utbildning

2. Licentiatexamen utfärdas under pågående studier mot doktorsexamen

3. Doktorsexamen utfärdas efter avslutad utbildning. Doktoranden har sedan tidigare en 

licentiatexamen. 

Examen för utbildning på forskarnivå

Ämne på forskarnivå
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Licentiatexamen

Fall 3



Scenario fall 1:

Doktoranden antas till ämnestillfälle på forskarnivå avseende att leda till en doktors- eller 

licentiatexamen.

Ett förväntat deltagande dokumenteras i Ladok och doktoranden påbörjar sin utbildning.

Efter avslutad utbildning utfärdas en licentiat- eller doktorsexamen.

Se Lathund: Lägga upp utbildning på forskarnivå– fall 1-2 för upplägg av studierna i Ladok.

Fall 1: Doktors- eller licentiatexamen utfärdas efter slutförd utbildning

Doktoranden antas 

till utbildningen

Ämnestillfället avses 

leda till doktors- eller 

licentiatexamen

Innehåll i utbildningen läggs in och resultat rapporteras kontinuerligt 

under utbildningen

Doktors- eller

licentiatexamen 

utfärdas

https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/02/Lathund-Ladok-97-Forskarniv%C3%A5-koncept.pdfhttp:/ladok.se/utbildningsvagar/forskarniva


Då doktoranden fullgjort sin utbildning mot licentiat- eller doktorsexamen och resultat 

rapporterats in kan examen utfärdas.

Ett bevisärende skapas antingen av doktoranden själv i studentgränssnittet, eller av en 

administratör i administratörsgränssnittet. 

Bevisbenämning (tex. filosofie doktorsexamen) och precisering (examensämne på forskarnivå) 

anges med hjälp av en beviskombination. Beviskombinationer styr vilka kombinationer av 

bevisbenämning och preciseringstyp som är möjliga att skapa ärende av. På 

beviskombinationen styrs också om denna examen ska kunna ansökas om i studentgränssnittet.

Beviskombinationer hanteras under Systemadministration → Bevisinformation. 

Vid utfärdande av examensbevis:

• Inkludera forskningsarbetet, kurser/motsvarande och ev. tillgodoräknanden i 

examensbeviset 

• Välj huvudsaklig kurspaketering: ange ämnet på forskarnivå. Detta kopplar den utfärdade 

examen till ämnet, vilket kan användas i uppföljningssyfte.

• Hantera dispositionslistan. Det går att ställa in så att rubriken för titeln på forskningsarbetet 

automatiskt sätts till t.ex. ”Avhandlingstitel”. Detta ändras i bevisinställningar för bevistypen, 

se Lathunden ”Bevisförberedelser – Examensbevis”.

• Hantera fotnoter

• Vid utfärdande anges examens omfattning (förslag ges utifrån den omfattning som är 

angiven för bevisbenämningen).

Fall 1: Doktors- eller licentiatexamen utfärdas efter slutförd utbildning (forts.)

Doktorsexamen
eller 

Licentiatexamen

https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/10/Lathund-Ladok-Bevisf%C3%B6rberedelser.pdf


Scenario fall 2:

Doktoranden antas till ämnestillfälle på forskarnivå med avsikt att ta ut en doktorsexamen. Ett 

förväntat deltagande dokumenteras i Ladok och doktoranden påbörjar sin utbildning.

Under pågående utbildning ska en licentiatexamen utfärdas. En modul för licentiatuppsats 

läggs in i forskningsarbetet (doktorsavhandlingen). Resultat och titel rapporteras in på 

modulen.

Licentiatexamen utfärdas med modulen för licentiatexamen samt kurser/motsvarande.

Fall 2: Licentiatexamen utfärdas under pågående studier mot doktorsexamen

Doktoranden antas till 

utbildningen

Ämnestillfället avses leda 

till doktorsexamen

Innehåll i utbildningen läggs in och resultat rapporteras kontinuerligt under utbildningen
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Resultat och titel 

rapporteras in. 

Modulen läggs in i 

bevisunderlaget.

Doktorsexamen 

utfärdas ev. senare.



För att examen ska kunna utfärdas med en modul i bevisunderlaget behöver ett antal 

saker förberedas:

1. Hantera bevisinställningar för bevistypen. Gå in under Systemadministration → 

Bevisinformation → Bevisinställningar → Moduler i bevis. Sök fram bevistypen (t.ex. 

licentiatexamen) och ange att moduler får ingå i bevistypen. 

2. Ge examenshandläggare behörighet att utfärda examen med modul: ges med 

systemaktivitet ”Bevis: Ta med resultat på modul i bevis”. 

3. Lägg in en modul för licentiatexamen i doktorsavhandlingen. Görs under: 

Utbildningsinformation → Övriga → Forskningsarbete → Sök fram forskningsarbetet → 

Ingående delar. Välj att ändra för registervård och lägg in en modul för licentiatuppsats. 

Fall 2: Licentiatexamen utfärdas under pågående studier mot doktorsexamen (forts.)



Vid examensutfärdandet

• Inkludera modul för licentiatexamen i underlaget: I bevisärendet får användare med 

behörighet för att hantera moduler i bevisärenden upp knappen ”Ta med modulresultat”. I 

dialogrutan väljs vilken kurs (eller forskningsarbete) som modulen ska hämtas från, och 

sedan vilken eller vilka moduler som ska ingå i bevisunderlaget. 

• Inkludera andra kurser/motsvarande och ev. tillgodoräknanden i examensbeviset

• Välj huvudsaklig kurspaketering: ange ämnet på forskarnivå. Detta kopplar den 

utfärdade examen till ämnet, vilket kan användas i uppföljningssyfte.

• Hantera dispositionslistan. Det går att ställa in så att rubriken för titeln på 

forskningsarbetet automatiskt sätts till t.ex. ”Avhandlingstitel”. Detta ändras i 

bevisinställningar för bevistypen, se Lathunden ”Bevisförberedelser – Examensbevis”.

• Hantera fotnoter

• Vid utfärdande anges examens omfattning (förslag ges utifrån den omfattning som är 

angiven för bevisbenämningen).

Fall 2: Licentiatexamen utfärdas under pågående studier mot doktorsexamen (forts.)

https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/10/Lathund-Ladok-Bevisf%C3%B6rberedelser.pdf


Scenario fall 3: 

Doktoranden har antagits till utbildning mot doktorsexamen på det egna lärosätet efter 

tidigare licentiatexamen från annat eller eget lärosäte.

Ett förväntat deltagande på ämnestillfälle avseende doktorsexamen dokumenteras i Ladok.

Efter avslutad utbildning utfärdas en doktorsexamen.

Se Lathund: Lägga upp utbildning på forskarnivå – fall 4 och 5 för upplägg av studierna i 

Ladok.

Fall 3: Doktorsexamen utfärdas efter tidigare utfärdad licentiatexamen

Licentiatexamen utfärdas 

på annat eller eget lärosäte

Doktoranden antas till 

utbildning på annat eller 

det egna lärosätet

Ämnestillfället avses leda till 

licentiatexamen

Doktorsexamen utfärdasDoktoranden antas till 

utbildning på eget lärosäte

Ämnestillfället avses leda till 

doktorsexamen

Innehåll i utbildningen läggs in och resultat rapporteras kontinuerligt under utbildningen

https://ladok.se/wp-content/uploads/2018/02/Lathund-Ladok-97-Forskarniv%C3%A5-koncept.pdfhttp:/ladok.se/utbildningsvagar/forskarniva


I de fall doktorsavhandlingen är av utbildningstypen forskningsarbete (dvs. har 

angiven omfattning) kan licentiatuppsatsen inkluderas i doktorsavhandlingen.

Detta kan göras genom att använda funktionalitet för tillgodoräknande där licentiatuppsatsen:

- inkluderas som del av avhandlingens totala omfattning

eller

- inkluderas som del eller hel modul inom avhandlingen. 

Om licentiatuppsatsen är genomförd vid ett lärosäte som inte gått in i nya Ladok behöver 

uppgiften föras in i nya Ladok manuellt, som annat resultat, innan den kan inkluderas i 

doktorsavhandlingen. Om licentiatuppsatsen som genomförts vid lärosäte som har gått in i nya 

Ladok finns uppgiften redan i Ladok och behöver inte föras in manuellt.

Notera! För att använda funktionaliteten för tillgodoräknande kan endast doktorsavhandling med 

angiven omfattning användas. I de fall doktorsavhandlingen är av utbildningstypen 

forskningsarbete utan angiven omfattning har systemet för närvarande inte funktionalitet för att 

inkludera en licentiatuppsats i doktorsavhandlingen.

Utfärda examensbevis

Då resultat på avhandlingen, samt ev. moduler, rapporterats in kan doktorsexamen utfärdas inkl. 

den avklarade doktorsavhandlingen.

De kurser/motsvarande som får räknas in inom ramen för doktorsexamen tas med i 

examensbeviset.

Fall 3: Doktorsexamen utfärdas efter tidigare utfärdad licentiatexamen (forts.)

Ämne på forskarnivå

Ämnestillfälle

Avses leda till: licentiatexamen

Ämne på forskarnivå

Ämnestillfälle
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Forskningsarbete 90hp

Licentiatuppsats

Forskningsarbete 180 hp
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Exempel: 

Licentiatuppsats från doktorandens avslutade utbildning kan inkluderas i doktorsavhandling (av 

utbildningstypen Forskningsarbete).


