
Förberedelser inför disputation – kortversion för huvudhandledare 

Val av opponent och tre (3) betygsnämndsledamöter samt en reserv (samma krav): 

 Minst docentkompetens 

 Minst två ordinarie externa ledamöter (ej LiU) i betygsnämnden, för att förebygga problem 

vid sjukdom osv.  

 Jävsaspekten, se jävsreglerna 

 Reserven rekommenderas att vara lokalt LiU – enklare vid sjukdom, samt även bra att ha en 

LiU i ordinarie kommittén för att ”veta hur vi brukar göra/hålla ribban” 

 Skicka ut rekommenderade texten (återkoppling till Anne en månad innan framläggning) och 

guidelines och kommer överens om procedur med deltagarna - upplägg, vem gör vad 

Start ca 3 månader innan framläggningsdatum 

Doktorand/handledare förser Anne med följande underlag via mail: 

 Datum (stäm av med Anne – får ej krocka med andra framläggningar på IDA (tekfak) – LiU 

(filfak) 

 Avhandlingens titel  

 Abstract (prel) 

 Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (ej filfak) 

 Acknowledgement 

 Publikationslista inklusive doktorandens bidrag 

 Opponent - namn, titel, mailadress, universitet/ftg samt kort cv/bio 

Ersättning: arvode, hotell- och resekostnader 

 Betygsnämndsledamöter - namn, titel, mailadress, universitet/ftg samt kort cv/bio 

inkl reserv (som omfattas av samma krav som övriga ledamöter).  

Ersättning: Endast hotell- och resekostnader 

Anne skickar in anmälan till fakulteten, fakulteten kallar huvudhandledaren till beslutsmöte. 

Kurskravet ska vara uppfyllt senast disputationsdagen. 

Avhandlingen trycks och ska vara klar senast tre veckor innan framläggning, då doktoranden också 

ska ha ett möte med dekanus (Må spikas!) Efter spikning sker utannonsering och utskick av 

avhandling till opponent och betygsnämnd (Anne) 

Alla praktiska, personliga detaljer inför och under framläggningsdagen administreras av lab-

administratören, förutom i de fall då doktoranden är extern och sällan här. Då gör oftast Anne även 

denna del. 

Huvudhandledaren får betygsnämndsprotokoll av Anne inför framläggningen och returnerar efter 

avslutad disputation. 

Ersättningar: 

Opponenten får 10 000 kr plus ev. hotell- och resekostnader 

Nämndledamöter får enbart hotell- och resekostnader 

 

 


