
ANSÖKAN OM ANTAGNING 
till utbildning på forskarnivå 
APPLICATION FOR ADMISSION 
to doctoral education 

 

1. Ifylls av den sökande i samråd med berörd akademi
Filled in by the applicant in consultation with concerned School

Personuppgifter 
Personal information 
Efternamn, tilltalsnamn (samt ev. tidigare efternamn) 
Surname, first name (and former surname if any) 

Personnummer (födelseår, -månad, -dag, -nr) 
Civic registration no. (birth year, -month, -day,-last 4 numbers) 

Bostadsadress 
Residential address Kvinna 

Female
Man 
Male

Postnummer, postort, land 
Post code, Town/City, Country

Telefon nummer  
Telephone number

E-postadress 
E-mail address 

Ev. nuvarande anknytning till annat lärosäte (ange lärosäte) 
If any present connection to other university (specify university) 

Land 
Country

Uppgift om behörighetsgivande examen, svensk eller utländsk 
Information about qualifying degree, Swedish or foreign 
Svensk examen 
Swedish degree certificate

År, månad 
Year, Month

Universitet/högskola 
University

Utländsk examen 
Foreign degree certificate

År, månad 
Year, Month

Universitet/högskola, land 
University, Country

Ansökan avser 
Studies proposed by this application 
Ämne, och eventuell inriktning 
Subject, and specialisation if any Licentiatexamen 

Licentiate degree
Doktorsexamen 
Doctoral degree 

Doktorsexamen 

senare del
1
 

Doctoral degree latter part 1

Övergång från annat lärosäte till Högskolan i Halmstad (ange tidigare lärosäte) 

  Transfer from another university to Halmstad University (specify former university) 

Byte av ämne (ange tidigare ämne) 

  Change of subject (specify former subject)

Underskrift av den sökande 
Signature of the applicant 
Datum 
Date 

Namnteckning och namnförtydligande 
Signature and clarification of signature 

Bifogas denna blankett: Underlag som styrker grundläggande behörighet, exempelvis examensbevis.
To be enclosed to this form: Documentation proving general entry requirements, for example degree certificate.

1) Anges för doktorand som avlagt licentiatexamen och nu vill fortsätta mot en doktorsexamen.
Gäller endast för doktorander som tidigare blivit antagna till studier för licentiatexamen. 
Refers to doctoral students who have passed licentiate degree and now want to continue to get a doctoral degree. 

 Only applicable to doctoral students who earlier have been admitted to doctoral education concluding with licentiate degree. 

Juridiskt kön: - Sweden currently has two legal sexes: 



Underskrift av akademichef 
Signature of the head of School 
Datum 
Date 

Namnteckning och namnförtydligande 
Signature and clarification of signature 

Bifogas denna blankett: Akademins underlag som utvisar tillgång till nödvändiga resurser, exempelvis intyg från akademichef, avtal etc. 
To be enclosed to this form: The concerned School’s documents that indicate access to necessary resources, for example,certificate from the head of the School, agreement etc.  

Granskas och ifylls av studierektor2 

Reviewed and completed by the director of studies
2

Datum 
Date 

Namnteckning och namnförtydligande 
Signature and clarification of signature

Önskat startdatum för forskarutbildning 
Desired start date for doctoral education 

Observera att vid E-signatur framgår signatur på separat sida

2) Studierektor ska kontrollera att den sökande lämnat fullständiga uppgifter i ansökan samt att
behörighetsvillkoren för antagning är uppfyllda.
The director of studies checks that the applicant has given complete information in the application and reviews that the requirements for admission are 

fulfilled.

Blankett fastställd av forskarutbildningsutskottet 2021-12-09 Dnr L 2013/123 
Form approved by Committee for Doctoral Education at Halmstad University, 2021-12-09. Reg. L 2013/123 
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