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Försörjning

Uppgift om försörjning och aktivitet ska enbart avse den del av doktorandens
verksamhet som ägnas åt utbildning på forskarnivå. Således ska en doktorand
som är aktiv i utbildning på forskarnivå till 70 procent ange 100 procent försörjning för den 70-procentiga aktiviteten.
Följande försörjningstyper, eller motsvarande som beslutas lokalt, ska rapporteras till SCB:
DTJ

Doktorandanställning vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen.

HTJ

Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat
universitet/högskola (även utländskt lärosäte) som innebär att
utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen. Här
ingår också bidrag från SIDA för ökade levnadsomkostnader
(uppehållsbidrag/allowance)

UBB

Utbildningsbidrag

FTG

Företagsdoktorand, dvs. doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver utbildning på
forskarnivå inom anställningen.
Till företag räknas aktiebolag (inklusive statliga bolag, banker,
försäkringsbolag), handelsbolag, kommanditbolag samt enskild
firma.
Anställning inom högskolan som finansieras av företag redovisas inte här, utan under annan lämplig försörjningsform.

USL

Anställning som läkare eller annan sjukvårdspersonal (sjuksköterska, barnmorska. logoped, fysioterapeut etc.) med klinisk
verksamhet och utrymme att bedriva utbildning på forskarnivå
inom anställningen.

AUH

Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som
läkare eller annan sjukvårdspersonal) som innebär att utbildning
på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen. Exempelvis anställda vid myndigheter, kommuner och landsting eller fackförbund. Även yrkesverksamma lärare i grund- och gymnasieskolan som studerar inom forskarskolorna för lärare redovisas här.

STP

Stipendium (även utländska, men så kallade allowance från Sida
är inte stipendium).

ÖVR

Yrkesverksamhet utan anknytning till utbildning på forskarnivå
eller studiemedel eller studiefinansiering saknas
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Några exempel på hur aktivitet och försörjning kan redovisas
Exempel 1:
En person med doktorandanställning om 100 procent och som, i enlighet med
Högskoleförordningen, undervisar t.ex. 20 procent är således aktiv i utbildning på forskarnivå till 80 procent, men ska ange försörjningen doktorandanställning (DTJ) med 100 procent.
Exempel 2:
En doktorand som påbörjar studierna mitt i halvåret och har 100 procent aktivitet samt 100 procent doktorandanställning ska ange 50 procent aktivitet och
100 procent DTJ.
Exempel 3
En doktorand som haft doktorandanställning om 80 procent och annan anställning (inom vilken utbildning på forskarnivå bedrivs) om 20 procent samt
redovisar aktiviteten 100 procent ska ange DTJ, 80 procent och HTJ, 20 procent.
Exempel 4
En doktorand har 100 procent aktivitet under terminen med doktorandanställning men byter forskarutbildningsämne från A till B efter halva terminen. Då ska 50 procents aktivitet på A och 50 procents aktivitet på B rapporteras. Försörjningen blir DTJ med 100 procent för båda ämnena.
Exempel 5:
En doktorand har doktorandanställning med 60 procents aktivitet men går
på föräldraledighet efter en tredjedel av terminen. Aktiviteten blir då 20 procent (60 * 1/3) under terminen. Försörjningen blir DTJ, 100 procent.
Exempel 6:
En doktorand som tar ut föräldraledighet under aktuellt halvår men som avbryter föräldraledigheten för semesteruttag under några veckor ska inte räknas som aktiv under semestern.
Exempel 7
En doktorand som tar ut föräldraledighet och under föräldraledigheten t.ex.
samlar in material eller skriver en artikel ska göra en uppskattning av tidsåtgången för de momenten och räkna den som aktivitet. Försörjningstypen blir
ÖVR i de flesta fall.
Exempel 8
För en doktorand som under sin studietid har ett expertuppdrag, förtroendeuppdrag eller sitter som studeranderepresentant i ett råd eller liknande ska
tiden för detta inte räknas som aktivitet om uppdraget är ett skäl till en förlängning av anställningen.
Exempel 9:
En utländsk doktorand inom Sida-program är oftast anställd vid utländskt
lärosäte och har dessutom ett bidrag från Sida för ökade levnadsomkostnader, så kallat uppehållsbidrag/allowance. För denna doktorand anges försörjningsformen HTJ.

