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AVTAL OM TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING SOM DOKTORAND  
 
 
§ 1 
Avtalet gäller arbetstagare vid Handelshögskolan i Stockholm (hädanefter kallad HHS) som är 
antagen till en utbildning på doktorandprogrammet och utför arbetsuppgifter vid HHS inom 
ramen för sin forskarutbildning (s k doktorandanställning). 
 
§ 2 
En förutsättning för detta avtal är att HHS följer de vid varje tidpunkt gällande 
tillämpningsföreskrifter till examensstadgan § 8, Doktorsprogrammet SSE Ph.D. vid 
Handelshögskolan i Stockholm vilka motsvarar Högskoleförordningens regelverk för 
doktorander. 

§ 3 
En anställning som doktorand skall gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för 
längre tid än sex månader efter avlagd doktorsexamen. 
 
Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställning får förnyas med högst två år i taget. 
En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda 
anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på 
heltid under fyra år. Från dessa tider skall avräkning göras för den studietid då doktoranden inte 
har varit anställd som doktorand. 
  
Anställningen ska förlängas och/eller vara längre än vad som anges i tredje stycket om det finns 
särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet och 
förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 
Anställningen kan också förlängas om det finns andra särskilda skäl och förlängningen behövs för 
att utbildningen skall slutföras.  
 
Anmärkning: 
Vad gäller möjligheten att förlänga anställningstiden på grund av föräldraledighet bör särskilt 
uppmärksammas Föräldraledighetslagens regler om förbud mot missgynnande behandling. 
 



§ 4 
Anställning som doktorand ska avse heltid. Efter överenskommelse mellan doktorand, 
huvudhandledare och institution kan dock deltidsstudier på minst 50 % under en begränsad 
period godkännas.  
 
Anmärkning: 
För tjänstledigheter eller deltidsanställning som är betingade av sjukdom eller föräldraledighet 
gäller ingenting annat än lagens regler. 
 
§ 5 
En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning/forskning. Annat arbete, såsom 
undervisning eller undervisningsadministration, kan enligt överenskommelse mellan doktoranden och 
arbetsgivaren ingå i anställningen. Sådant arbete får dock, innan doktorsexamen avlagts, högst 
motsvara 20 % av heltid. Anställningen skall därvid förlängas så att den totala studietiden 
motsvarar fyra års heltidsstudier om inte doktorsexamen dessförinnan avlagts. 

Vad gäller doktorander som har annat arbete än egen forskarutbildning så ska denna 
institutionstjänstgöring förläggas så jämnt som möjligt över tiden. Sådant arbete får inget enskilt 
år omfatta mer än 40% av årsarbetstiden. 
 
§ 6 
Rätt till handledning föreligger under anställning som doktorand. Doktorand har rätt att byta 
huvudhandledare två gånger under studietiden. 
 
Anmärkning:  
Doktorand har rätt till fler byten om synnerliga skäl föranleder detta. Som synnerliga skäl anses  
t ex handledarens frånfälle eller pensionering. 
 
§ 7 
Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella 
studieplanen kan det kollegiala organ inom högskolan som hanterar fakultet och 
utbildningsfrågor besluta att doktoranden ska avregistreras från utbildningen. Innan ett sådant 
beslut fattas skall doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig. Prövningen skall göras 
på grundval av deras redogörelser och annan utredning som är tillgänglig för institutionschefen. 
Vid bedömningen skall det vägas in om institution/handledare har fullgjort sina egna åtaganden 
enligt den individuella studieplanen. Beslutet skall vara skriftligt och motiverat. 
 
Avregistrering från doktorandprogrammet får inte ske för tid då doktoranden är anställd som 
doktorand. 
 
En individuell studieplan skall upprättas och stämmas av regelbundet (årligen). Planen ska minst 
innehålla 

1. En tidsplan för doktorandens utbildning 
2. Uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad och dess omfattning 
3. En beskrivning av de åtaganden i övrigt som doktoranden och institution/handledare har 

under utbildningstiden, och 



4. Vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett 
effektivt sätt. 
 
 

Detta avtal gäller fr o m 2010-04-27 och tills vidare. Uppsägningstiden är sex månader. Om detta 
avtal upphör att gälla p g a uppsägning skall dock en sådan tidsbegränsad anställning som 
påbörjats under detta avtals giltighetstid gälla även efter det att detta avtal har upphört att gälla. 
 
För    För 
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