




Sida 2 av 5 

Antagningsbegränsning till forskarutbildning tillämpas om antalet behöriga sökande är större än 

antalet tillgängliga platser. Grunden för urval bland behöriga sökande till forskarutbildning i 

företagsekonomi är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning. Vid urvalet beaktas 

följande omständigheter: 

- studieresultat som visar kreativitet, mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk

analys

- speciella kunskaper och erfarenheter hos den sökande, till exempel yrkesverksamhet, som kan

vara av betydelse för att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

I första hand görs urvalet på grundval av dokumenterat och av den sökande själv åberopat 

material, till exempel självständiga studiearbeten och intyg om yrkesverksamhet. Därutöver kan 

annat beslutsunderlag såsom intervjuer med den sökande vara av betydelse. Vid antagningen tas 

även hänsyn till den kompetens som de till forskarutbildningen knutna lärarna besitter. 

3.3 Beslut om antagning 
Beslut om antagning till forskarutbildning i företagsekonomi fattas av styrelsen för IEI. 

4 Utbildningens utformning 

4.1Allmänt 
Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 90

högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng. Utbildningen för licentiatexamen 

omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 45 högskolepoäng och en 

vetenskaplig uppsats om 75 högskolepoäng. Sådan examen kan antingen utgöra slutmål för 

utbildningen eller en etapp i utbildningen till doktorsexamen. 

Den studerande bör påbörja sitt vetenskapliga arbete redan under första årets studier och således 

bedriva forskningsarbete parallellt med kursbundna studier. Forskarstuderande vid IEI förväntas 

delta i gemensamma aktiviteter för att utveckla förtrogenhet med vetenskaplig metodik i 

allmänhet, kompetens kring samhällets utveckling, göra forskningsetiska bedömningar och 

reflektera kring vetenskapens möjligheter och begränsningar i samhället och människors ansvar 

för hur den används. 

Tillgodoräknande av tidigare prestationer kan ske, om 

prestationerna bedöms hålla en avancerad nivå, och 

prestationerna inte ingår som behörighetskrav för forskarutbildningen. 

4.2.Kurser 
I doktorsexamen ingår kurser om sammanlagt 90 högskolepoäng. Obligatoriska kurser för 

forskarutbildning inom företagsekonomi omfattar kurser i företagsekonomiska klassiker (7,5 hp), 

kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig metod (15 hp) och vetenskapsteori (7,5 hp) om 

sammanlagt 30 högskolepoäng. I normalfallet skall samtliga obligatoriska fördjupningskurser 

läsas. Om starka skäl föreligger och det är motiverat av den forskarstuderandes 

forskningsinriktning kan dock obligatorisk fördjupningskurs ersättas av annan kurs. Detta måste 

då i så fall specificeras och motiveras i den individuella studieplanen. 
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