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Riktlinjer för vad som ska anses vara en kurs och vad som ska anses 
vara ett ”annat poänggivande moment” 
 
Utöver avhandlingsarbetet kan poäng i forskarutbildningen erhållas för genomgångna 
kurser och för andra poänggivande moment. Gränsdragningen kring vad som ska 
definieras som kurs respektive annat poänggivande moment är inte uppenbar, och några 
strikta föreskrifter är inte möjliga att utfärda. Det är dock lämpligt att inom fakulteten 
fastställa riktlinjer kring vad som bör ses som kurser och vad som bör ses som andra 
poänggivande moment. Det är även angeläget att fastställa riktlinjer kring vad som inte 
ska kunna ge poäng i forskar-utbildningen. För såväl kurser som andra poänggivande 
moment gäller att 1,5 hp ska motsvara en veckas arbete, och att de jämte avhandlings-
arbetet ska bidra till att målen för forskarutbildningen uppnås. 
 
Kurser 
En kurs ska ha kursplan, kurskod och en kursansvarig lärare. Kursplanen, som ska vara 
skriven i enlighet med bifogade mall (i enlighet med föreskrifterna för forskarutbild-
ningen, LS 2012/718), fastställs av NUF som i samband med fastställandet rekvirerar 
kurskod från LADOK. Den kursansvarige läraren är examinator för kursen. Det är dock 
prefekten vid den deltagande doktorandens institution som beslutar om hela eller endast 
en del av kursens poängsumma ska tillgodoräknas i forskarutbildningen. (Prefekten kan 
delegera denna uppgift.) 
 
Som grundregel gäller att utbildningsmoment som har en tydlig form (tydliga kursavsnitt, 
fastlagt schema etc.) eller som i samma form är återkommande med något slags periodi-
citet ska betraktas som kurser. 
 
Kurser som ges vid andra lärosäten är inte berörda av universitetets övergripande före-
skrifter. Sådana kurser registreras i LADOK precis som tidigare. 
 
Andra poänggivande moment 
Ett ”annat poänggivande moment” har ingen kursplan och ingen kod. Examination ska 
göras av behörig lärare. Det är prefekten vid doktorandens institution som beslutar om ett 
poänggivande moment ska kunna tillgodoräknas i forskarutbildningen (prefekten kan 
delegera denna uppgift). 
 
När det gäller aktiviteter kopplade till litteratur, artiklar och seminarieverksamhet ska 
som grundförutsättning gälla att poäng endast kan komma i fråga då ämnesområdet är 
bredare än eller ligger utanför det egna avhandlingsarbetets snäva fokus1. Därtill ska 
poäng endast komma i fråga då någon form av återkoppling, reflexion eller redogörelse 
ägt rum gentemot en eller flera seniora forskare. Enbart självstudier eller sammankomster 
där doktorander diskuterar artiklar eller annan litteratur utan ledning av senior forskare, 
ska inte rendera poäng. 
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