
 
 

     

 

BEGÄRAN OM BYTE AV FORSKARUTBILDNINGSÄMNE  
     
Personuppgifter 
Efternamn, tilltalsnamn    Personnummer (år-mån-dag-nr) 

 
Bostadsadress  
    

Kvinna    Man 

Postnummer, ortnamn    Telefonnr 
 

E-postadress     Ev. tidigare efternamn 
 

 
Nuvarande ämnesbenämning 
 

Nuvarande ämneskod 
 

 

 
Byte av handledare begärs 

 JA   NEJ 
Nuvarande huvudhandledare Ny huvudhandledare 
Nuvarande handledare Ny handledare 
Nuvarande handledare Ny handledare 
Nuvarande handledare Ny handledare 
Nuvarande handledare Ny handledare 
 
Övrig information 
 
 
 
 
 
Datum 
 
 

Underskrift av sökande (doktorand) Namnförtydligande 
 

 

Byter till ämne (ämnesbenämning) Ämneskod 
 

Institution  Avdelning Hämtställe 
 

Antagen i nya ämnet fr.o.m. (datum)   

Dnr 

 BEGÄRAN OCH BESLUT 



 
 

BESLUT OM BYTE AV ÄMNE 

 Begäran om byte av ämne godkänns  
 Begäran avslås 

 

Byte av institutionsrepresentant 

 JA   NEJ  
Nuvarande institutionsrepresentant  
Ny institutionsrepresentant  
 
Byte av handledare 

 JA   NEJ 
Nuvarande huvudhandledare Ny huvudhandledare 
Nuvarande handledare Ny handledare 
Nuvarande handledare Ny handledare 
Nuvarande handledare Ny handledare 
Nuvarande handledare Ny handledare 
 
Övrig information 
Ex. ärendenr. i Varbi 
Ex. motivering av avslagsbeslut 
Ex. hur beslutet påverkar studiefinansieringen 
 
 
 
 

                       
1 Delegerat till prefekt enligt arbetsordningen. Görs av vicedekan för utbildning på forskarnivå om prefekten är 
handledare. 

Byter till ämne (ämnesbenämning) Ämneskod 
 

Institution  Avdelning Hämtställe 
 

Antagen i nya ämnet fr.o.m. (datum)  

Datum 
 
 

Underskrift beslutsfattare1 Namnförtydligande 
 

Upplysningar lämnas av: E-post/telefonnr: 
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