
Exempel på hur specifikation av allmän och särskild behörighet kan utformas 
 
 

 
 
 

 

Exempel 1 

Jag, Stina Student, söker härmed om antagning som doktorand vid Institutionen för nordiska 
språk vid Uppsala universitet. Jag uppfyller kraven för såväl allmän som särskild behörighet i kraft 
av följande studiemeriter. 

Grundnivå: 
Filosofie kandidatexamen, Stockholms universitet: 

– Svenska som andraspråk A–C, 90 hp; kandidatuppsats, 15 hp: Idiomatiska uttryck i andra-
språksundervisningen. betyg: B 

– Historia A–B, 60 hp 
– Litteraturvetenskap A, 30 hp 

Dessutom har jag läst följande kurser vid Uppsala universitet: 
– Fornisländska, 7,5 hp 
– Norska 1, 7,5 hp 

Avancerad nivå: 
Magisterexamen i svenska, Uppsala universitet, 60 hp; magisteruppsats, 15 hp: Dialektala meta-
forer. betyg: VG 

Exempel 2 

Jag, Sture Student, söker härmed om antagning som doktorand vid Institutionen för nordiska 
språk vid Uppsala universitet. 

Jag har vid Uppsala universitet studerat både på Ämneslärarprogrammet med inriktning mot 
gymnasieskolan, ingång svenska, och på Masterprogram i svenska. Mina (avbrutna) lärarstudier 
omfattar 210 hp, varav 30 hp (Svenska 4) på avancerad nivå. Från Masterprogram i svenska har 
jag en magisterexamen om 60 hp. Jag har således läst totalt 270 hp, varav 90 hp på avancerad 
nivå (och 7,5 hp VFU) enligt följande. 

Grundnivå: 
– Svenska 1–3, 90 hp, varav 45 hp svensk språkvetenskap och 45 hp litteraturvetenskap 
– Tyska A–B, 60 hp 
– Utbildningsvetenskaplig kärna: teoretiska kurser om 22,5 hp (Utbildningens framväxt och 

villkor, 7,5 hp; Ledarskap, 7,5 hp; Lärande och utveckling, 7,5 hp) 
– Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp 

Avancerad nivå: 
– Svenska 4, 30 hp, varav 22,5 hp svensk språkvetenskap och 7,5 hp litteraturvetenskap; 

självständigt arbete, 15 hp: Vad betyder flertalet? En mängdbeteckning under utveckling. 
betyg: VG 

– Magisterexamen i svenska, Uppsala universitet, 60 hp; magisteruppsats, 15 hp: Skandina-
visk semi-kommunikation och nordisk identitet – finns det?. betyg: VG 

Samtliga kurser som ingår i min magisterexamen utom en (Keltisk historia och kultur, 7,5 hp) har 
jag läst vid Institutionen för nordiska språk. Det innebär att mina studier i svenska/nordiska språk 
omfattar totalt 120 hp. Jag har också skrivit två uppsatser i svenska/nordiska språk om 15 hp 
vardera (båda på avancerad nivå). Vid kontakt med studievägledare och studierektor vid Institu-
tionen för nordiska språk bekräftades att detta motsvarar särskild behörighet för forskarutbild-
ningen i nordiska språk. 



 
 

Exempel 3 
Jag, Karl Schweizer, ansöker härmed om att bli antagen till forskarutbildningen vid Institutionen 
för nordiska språk i Uppsala. 
 
Jag har tidigare studerat vid Universität Zürich enligt följande. 
 
Bachelor of Arts: 

– Skandinavistik med inriktning mot svenska, 120 ECTS 

– Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, 60 ECTS 

Master of Arts: 
– Skandinavistik, 90 ECTS; Masterarbeit (30 ECTS): Att översätta det kulturspecifika. En stu-

die i tre tyska översättningar av August Strindbergs Hemsöborna. 
 
 
[Om det inte framgår mycket tydligt av medskickade examensintyg, bör den som söker med ut-
ländska examina även specificera innehållet i de kurser/program som ska ge den särskilda behö-
righeten. I exemplet ovan bör det alltså på ett eller annat sätt framgå vad ”skandinavistik” på BA- 
och master-nivå består av.] 


