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Lathund: från slutseminarium till disputation 
- för handledare. 

 
 
För blanketter och mer detaljerad information om betygsnämnder etc. se 
Samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida.  
http://www.sam.lu.se/utbildning/forskarutbildning/blanketter-och-anvisningar---disputationer 
 
Slutseminarium 
 
Samtliga avhandlingsmanus vid sociologiska institutionen ska behandlas i ett slutseminarium. 
Slutseminariet utmynnar normalt sett i en specifik ”att-göra-lista” för att färdigställa 
slutmanus. Beroende på listans omfattning och doktorandens arbetssituation varierar tiden 
från slutseminarium till slutmanus i normalfallet från tre till sex månader.  
 

1. Till slutseminarium utses en extern opponent som granskar avhandlingsmanus. 
2. Opponenten ska vara disputerad och i avhandlingsämnet kvalificerad. 
3. Opponenten ska komma från en annan institution, inom eller utom fakulteten och ska 

stå oberoende i förhållande till avhandlingsarbetet.  
4. FU-kollegiet ska informeras och ges möjlighet att yttra sig innan opponent utses.  
5. Opponent vid slutseminariet får inte utses till opponent vid den kommande 

disputationen 
6. Den interna ledamoten i betygsnämnde ska alltid delta vid slutseminariet. 
7. Extern opponent får ersättning för (rimliga) resekostander och arvoderas. (arvodet 

fastställs av prefekt, för närvarande 3 000:- ) 
 
Tryckkommittén 
 
När samtliga kurspoäng är registrerade i LADOK och när handledare och doktorand bedömer 
att slutmanus är färdigt kallar handledaren till möte med tryckkommittén. Kommittén utgörs 
av doktorand, handledare, intern betygsnämndsledamot och studierektor för 
forskarutbildningen. Tryckkommittén går tillsammans igenom tryckfärdigt manus för att 
säkerhetsställa1) att alla delar finns med, samt 2) att de viktigaste synpunkterna från 
slutseminariet adresserats. Om kommittén bedömer att manus är tryckfärdigt ger studierektor 
för forskarutbildningen klartecken att skicka manus till tryck.  
 
Doktoranden ansvarar för kontakter med tryckeri, granskar provtryck och övervakat 
tryckningsprocessen.  Obs! Institutionen täcker inga tryckkostander för avhandlingsmanus 
som skickas till tryck utan klartecken. Institutionen täcker heller inga tryckkostander för 
avhandlingsmanus som skickas till tryck innan samtliga kurspoäng registrerats i LADOK.  
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Handledarens ansvar 
 

1. Senast 6 veckor före disputation bokar handledaren disputationsdag hos 
fakultetskansliet. Disputationer får bara äga rum under terminstid. Högst 2 
disputationer får äga rum samma dag på fakulteten, en på förmiddagen och en på 
eftermiddagen. 
 

2. Handledaren bokar lokal hos institutionens lokalbokare till disputation och till 
betygsnämndes sammanträde efter disputation.  
 

3. Senast 5 veckor före avsedd disputationsdag lämnar handledaren en framställan med 
förslag på ordförande, opponent och betygsnämnd till administratören för 
forskarutbildningen. Blanketten finns på 
http://www.sam.lu.se/utbildning/forskarutbildning/blanketter-och-anvisningar---disputationer  
Administratören för forskarutbildningen skickar framställan till fakultetskansliet och 
fakultetsstyrelsen utser ordförande, opponent och betygsnämnd. Till ordförande vid 
disputationen utses en av handledarna. Minst 1 ledamot som inte är verksam vid Lunds 
universitet ska ingå i betygsnämnden (HF 6:34). Fakulteten bör vara representerad i 
betygsnämnden. 
 

4. FU-kollegiet ska informeras om opponent och betygsnämnd samt ges möjlighet att 
yttra sig om dessa.  
 

5. När förslaget godkänts av fakultetsstyrelsen kontaktar administratören för 
forskarutbildningen betygsnämnd och opponent för information om bokning av resor, 
hotell, opponentarvode etcetera.  
 

6. Handledaren bestämmer tillsammans med administratören för forskarutbildningen 
vilken restaurang som ska bokas för lunch. Inbjudan till lunchen skrivs under av 
prefekten och skickas ut till betygsnämnd och opponent.  
 

7. Informera även vaktmästaren om vilket datum och i vilken lokal betygsnämnden ska 
sammaträda, så att vatten kan ställas fram. 
 

8. Handledaren ser till att det finns vatten till fakultetsopponent och doktorand i hörsalen 
på disputationsdagen (fråga Rosie om detta), samt ställer i ordning blommor som 
levererats, bord/stolar och ser till att tekniken fungerar med hjälp av vaktmästaren i 
huset. Tänk på att vara i den bokade salen i god tid innan disputationen börjar. 
 

9. Administratören för forskarutbildningen lägger betygsprotokoll och arvodeblanketten 
för opponenten i handledaren fack före disputationsdagen.  
 

 
Efter disputation lämnas originalet av betygsprogokollet och arvodeblanketten till 
administratören för forskarutbildningen som skickar till fakultetskansliet.  


