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Vägledning - val av samarbeten som leder till gemensam eller dubbel
examen vid forskarnivå vid Umeå universitet
Umeå universitet kan under vissa förutsättningar ingå forsknings-/utbildningssamarbeten med andra
svenska eller utländska universitet i syfte att utfärda gemensam eller dubbel examen på forskarnivå.
Förutsättningarna för medverkan i samarbeten som leder till gemensam eller dubbel examen på
forskarnivå regleras i högskolelagen, högskoleförordningen, och Regler för utbildning på forskarnivå
vid Umeå universitet, Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande med andra
universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå samt Handläggningsordning för Umeå
universitets deltagande i samarbeten med andra universitet som leder till dubbel examen på
forskarnivå.
Denna vägledning har tagits fram inför planeringen av Umeå universitets samarbeten inom utbildning
på forskarnivå som leder till dubbel eller gemensam examen.

Definition av dubbel och gemensam examen
Högskolelagen anger att med gemensam examen avses examina som får utfärdas av lärosäten som
inom ett utbildningssamarbete har anordnat utbildningar som leder till sådana examina (1 kap, 17§).
En gemensam utbildning har implementerats av de universitetet som ingår i samarbetet. Högskolelagen och högskoleförordningen reglerar vilka krav som ska vara uppfyllda i utbildningssamarbeten.
Av Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) rekommendationer 2013:1 angående
gemensam examen på forskarnivå, framgår att ”i princip avses med begreppet gemensam examen
(joint degree) ett sådant utbildningsprogram som utvecklas eller tillhandahålls av två eller flera
läroanstalter tillsammans och som leder till ett examensbevis. Med dubbel examen (double degree)
avses ett sådant utbildningsprogram som utvecklas eller tillhandahålls av två eller flera läroanstalter
tillsammans och som leder till två eller flera examensintyg, i praktiken ett vid varje samarbetande
läroanstalt”.

Jämförelse mellan dubbel och gemensam examen
Vid samarbeten mellan Umeå universitet och andra universitet kan doktoranden, beroende på
samarbetets form, erhålla en gemensam eller dubbel examen. Samarbeten mellan Umeå universitet
och andra universitet kan även innebära att doktoranden förlägger en del av sin utbildning eller
forskning vid ett annat universitet men utan att syftet är en dubbel eller gemensam examen. Ett sådant
samarbete innebär att doktoranden erhåller en så kallad enkel examen,
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Dubbel examen
Samarbete kan leda till en dubbel examen i de fall när samarbetet ingås utifrån ett gemensamt
forskningssamarbete, och involverar ett fåtal doktorander som planeras delta i det gemensamma
projektet. I dessa fall fokuserar samarbetet på forskningssamarbete och inte på utbildningssamarbete.
Gemensam examen
Ett utbildningssamarbete kan leda till en gemensam examen där det finns intresse för att skapa en
långsiktig utbildningsstruktur som involverar flera doktorander under en längre tidsperiod. I dessa fall
fokuserar samarbetet i första hand på utbildningssamarbete och inte på forskningssamarbete.
Den tydligaste skillnaden mellan en dubbel och en gemensam examen är att den senare innebär att
doktoranderna examineras med ett gemensamt examensbevis med samtliga samarbetande
universitets logotyper.
Utfärdandet av en gemensam examen ställer krav på att det är en gemensam utbildning som uppfyller
kraven enligt de lagar och regelverk som styr utbildningar vid de samarbetande universiteten.
Utbildningssamarbete som leder till gemensamma examina medför en utökad administration på alla
nivåer. Det är därför viktigt att noggrant överväga hur samarbetet ska organiseras.

Vägledning – frågor som avgör om samarbete ska inledas med syftet gemensam
eller dubbel examen


Är det planerade samarbetet i linje med Umeå universitetets strategier?



Främjar det planerade samarbetet Umeå universitet och dess verksamhet?



Har de tilltänkta samarbetande universitetens forskning och utbildning av hög kvalitet,
tillräcklig omfattning och stabilitet?



Finns det en förberedelse och organisation för den extra administration som samarbetets
genomförande innebär?



Är lagstiftning, föreskrifter och lokala regelverk som styr utbildning på forskarnivå hos de
tilltänkta samarbetande universitet förenliga med Umeå universitets regler?
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Vägledning – frågor som avgör om det planerade samarbetet ska gälla för
gemensam eller dubbel examen


Vilket slags samarbete eftersträvas? Huvudsakligen utbildningssamarbete eller huvudsakligen
forskningssamarbete?
(Om utbildningssamarbete = gemensam examen; om forskningssamarbete= enkel/dubbel
examen)



Kommer samarbetet att omfatta ett flertal doktorander?
(Om JA, gemensam examen, om NEJ, enkel/dubbel examen).



Kommer samarbetet att vara långsiktigt och omfatta flera antagningsomgångar av
doktorander?
(Om JA, gemensam examen, om NEJ, enkel/dubbel examen).



Kan gemensamma utbildningsmål/lärandemål formuleras för utbildningen? Se HF bilaga 2.
(Om JA, möjligt för gemensam examen Om NEJ, eventuellt enkel/dubbel examen..)

Följande dokument finns för den fortsatta planeringen:
Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i utbildningssamarbeten med andra
universitet som leder till gemensam examen på forskarnivå
Handläggningsordning för Umeå universitets deltagande i samarbetens med andra universitet som
leder till dubbel examen på forskarnivå

