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Kapitel 1. Allmänt
1 § Författningsgrund och tillämpningsområde
Forskarutbildningen vid Åbo Akademi anordnas enligt universitetslagen (558/2009) samt
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens
utbildningsansvar (1451/2014). Å bo Akademi tillä mpar, utö ver universitetslagen och
andra bestämmelser i lagstiftning, ledningsinstruktionen, instruktionen om etik och god
vetenskaplig praxis och andra instruktioner godkä nda av Å bo Akademis styrelse. Denna
instruktion är normhierarkiskt underställd ledningsinstruktionen. Mer detaljerad styrning
ges i reglemente om forskarutbildning samt andra reglementen, regler och anvisningar.
I denna instruktion föreskrivs om de vetenskapliga och yrkesinriktade på byggnadsexamina
som avläggs vid Åbo Akademi. I fortsättningen benämns dessa forskarexamina. I denna
instruktion fö reskrivs ä ven om hur promotion ska ordnas.

Kapitel 2. Utbildningsansvar och utbildningsstruktur
2 § Utbildningsansvar enligt utbildningsområde och examen
Reglementet om utbildningsansvar innehå ller utbildningsansvaret vid Åbo Akademi
fö rdelat på fakultet, examen, benä mning på doktorandprogram med eventuella inriktningar
samt huvudä mnen.
Utbildning kan ordnas tillsammans med inhemska universitet så att examen ges av
hemuniversitetet. Utbildning kan även ordnas så att den leder till en eller flera examina
tillsammans med ett eller flera utlä ndska universitet. Då ä r det frå ga om antingen en
gemensam examen med ett betyg endast vid hemuniversitetet eller dubbelexamen med
flera betyg med utlä ndska universitet.
Dekanen behandlar fö rslag om att ingå avtal om gemensam eller dubbelexamen fö r en
doktorand. Om dekanen fö rordar att avtal ingå s gö rs en framstä llning till rektor som fattar
slutligt beslut. Rektor ingå r avtal med andra universitet.

3 § Utbildningsstruktur och målsatt studietid
Doktorsexamen omfattar 240 studiepoäng, vilket inkluderar studieprestationer om 40
eller 60 sp. Fakulteterna beslutar om antalet sp i doktorsexamen. Må lsatt studietid ä r 4 å r.
Då licentiatexamen avlä ggs som fö regå ende till doktorsexamen omfattar licentiatexamen
120 sp, vilket inkluderar studieprestationer 40 eller 60 sp. Må lsatt studietid ä r 2 å r.
Efterfö ljande doktorsexamen omfattar avhandling 120 sp. Må lsatt studietid ä r 2 å r. Vid byte
av huvudämne mellan licentiatexamen och doktorsexamen avläggs en doktorsexamen som
omfattar 240 sp.
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Kapitel 3. Språkanvändning
4 § Språkanvändning i forskarutbildningen
Å bo Akademis undervisnings-, examens- och fö rvaltningssprå k ä r svenska. Fakulteterna
beslutar om användningen av andra språk än svenska som undervisnings- eller
examensspråk
Doktors- eller licentiatavhandlingen skrivs på svenska, danska, norska eller engelska. I
avhandlingar i finska eller frä mmande språ k samt i finskans eller de frä mmande språ kens
didaktik kan språ ket i frå ga anvä ndas. Fakultetsrå det kan av sä rskilda skä l besluta att nå got
annat språ k få r anvä ndas i avhandlingen.
Licentiat- och doktorsavhandlingar i monografiform språkgranskas av språkcentret.

5 § Offentlig granskning av doktorsavhandling
Doktorsavhandlingar försvaras genom offentlig disputation.

Kapitel 4. Doktorsexamen
6 § Avläggande av doktorsexamen
En doktorand kan avlä gga doktorsexamen efter att ha genomfö rt den av fakulteten i avtalet
faststä llda delen av de studier som hö r till forskarutbildningen, samt avfattat en
doktorsavhandling och offentligt fö rsvarat den.
Om doktoranden avlä gger dubbelexamen, vilket innebä r betyg vid flera universitet, ska
på bjuden granskning av avhandlingen gö ras vid Åbo Akademi innan betyg utfä rdas.

7 § Avläggande av filosofie doktorsexamen
Utö ver på det humanistiska och naturvetenskapliga utbildningsområ det kan filosofie
doktorsexamen avlä ggas på alla utbildningsområ den vid Åbo Akademi dä r
forskarutbildning kan bedrivas.
Filosofie doktorsexamen kan alltid utges då doktoranden så önskar. Då doktoranden i sin
tidigare utbildning saknar hö gskoleexamen inom det huvudä mne (eller studiehelhet som
jä mstä lls med huvudä mne) som doktoranden avser att avlä gga sin doktorsexamen i kan
doktoranden välja att avlägga filosofie doktorsexamen inom det vetenskapsområde där
examen avläggs.

Kapitel 5. Övriga bestämmelser
8 § Hedersdoktorer
Fakultetsrå det utser hö gst tre hedersdoktorer per fakultet per promotion. Ytterligare kan
rektor fö reslå två hedersdoktorer fö r fakulteterna per promotion.

Åbo Akademi University // Tuomiokirkontori 3, FI-20500 TURKU // Phone: +358 2 215 31 // abo.fi

9 § Ikraftträdande
Denna instruktion trä der i kraft 1.8.2020 och den ersä tter den tidigare Instruktion fö r
forskarutbildningen vid Å bo Akademi (som godkä nts av styrelsen 19.12.2017).
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