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FU-kollegiet 
2013-05-02, reviderade 2019-12-18 (för anpassning efter ny allmän studieplan) 

RIKTLINJER FÖR FU-KURSER OCH SEMINARIESERIE 

FU-kollegiet har antagit dessa riktlinjer för seminarieserien Avhandling på gång och 
kursdelen i FU, i syfte att förtydliga och betona kursernas och doktorand–
seminariernas roll och betydelse i forskarutbildningen samt strukturera planering och 
utbud av institutionens FU-kurser.  

Kurser 
För att underlätta doktoranders och handledares planering bör utbildningens start (dvs. 
antagning till FU) i möjligaste mån anpassas till terminsstart. Kursdelen ska dels ge 
doktoranden en teoretisk och metodologisk grund i ämnet, dels ge doktoranden 
möjlighet att studera specialområden av relevans för avhandlingsarbetet. Kursdelen 
bör därför i huvudsak genomföras och avslutas under första delen av utbildningen. 
Vid heltidsstudier gäller att: 

• Samtliga obligatoriska kurser (40,5 hp) bör vara avklarade inom de första
tre terminerna.

• Samtliga kurser (75 hp) bör vara avklarade inom de tre första åren.

Avhandling på gång (idéseminarium och mittseminarium) och slutseminarium 
Målsättningen med seminarierna är att vara ett intellektuellt stimulerande forum för 
presentation av delar av avhandlingsarbetet under tiden som forskarstuderande. Som 
sådana ska de också ge underlag för att bedöma avhandlingsarbetets progression, 
utmaningar och genomförbarhet. Avhandling på gång omfattar tre seminarier 
(idéseminarium, mittseminarium och slutseminarium). Vid heltidsstudier gäller att: 

• Idéseminarium (ApG) hålls senast 10 månader efter utbildningens start
• Mittseminarium (ApG) hålls 30-36 månader efter utbildningens start
• Slutseminarium hålls tidigast 4 månader före planerad disputation

Vid Idéseminariet presenteras huvudsakligen avhandlingsprojektets problemställning, 
men även dess teoretiska utgångspunkter och planerad metodik bör ingå. Doktoranden 
gör en muntlig presentation om cirka 20-25 minuter, där avhandlingsidén presenteras. 
En vecka före idéseminariet ska ett skriftligt underlag skickas ut via institutionens 
maillista. 

Vid Mittseminariet presenteras ett sammanhängande avsnitt ur den kommande 
avhandlingen. Presentationen kan avse teori, metodik eller ett analysavsnitt. Till det 
valda avsnittet skall också fogas en introducerande text där avhandlingens 
problemställning, utgångspunkter och metodologiska överväganden presenteras så att 
det valda avsnittet kan sättas in i sitt sammanhang. Till mittseminariet tillfrågas två 
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disputerade forskare vid institutionen att vara särskilda läsare (”sakkunniga”) av den 
text som ska presenteras. Det är doktoranden som föreslår de båda ”sakkunniga”. Två 
veckor före mittseminariet ska ett skriftligt underlag skickas ut via institutionens 
maillista. 

Vid Slutseminariet presenteras ett preliminärt manuskript för hela avhandlingen. 
Slutseminariet arrangeras av handledaren tillsammans med doktoranden. För 
slutseminariet finns särskilda riktlinjer. 

Utbud av FU-kurser 
I enlighet med studieplanen består de obligatoriska kurserna av vetenskapsteori (7,5 
hp), kvalitativa metoder (7,5 hp), kvantitativa metoder (7,5 hp), klassisk sociologisk 
teori (7,5 hp), modern sociologisk teori (7,5 hp) samt forskningsetik (3 hp). De 
obligatoriska kurserna omfattar sammanlagt 40,5 hp. Till detta kommer ytterligare 
34,5 hp valfria kurser som doktoranden väljer och planerar i samråd med handledare. 
En del av dessa kan vara ”läskurser.” Kurser som räknas in i kursdelen, och samtliga 
obligatoriska kurser, bör vara på FU-nivå (third cycle).  

Doktoranderna kan och bör använda sin möjlighet att påverka kursutbud och 
kursinnehåll efter forskningsbehov och intressen. 

• Metodkurser och vetenskapsteorikurs ges som fakultetsgemensamma kurser. 
Institutionens doktorander bör följa dessa kurser.

• Varje läsår ger institutionen, i egen regi eller i samarbete med andra lärosäten, 
två teorikurser (klassisk och samtida) vilka kan räknas mot de obligatoriska 
teorikurserna. Dessa kurser planeras så att de inte krockar med 
fakultetsgemensamma kurser i metod och vetenskapsteori. Kursansvaret för 
teorikurserna roterar i kollegiet.

• Varje läsår ger institutionen minst två specialkurser (om vardera 7,5 hp) inom 
minst två av våra tre ämnen. Vid upprättande av nya kurser eftersträvas 
tvärvetenskap och ämnessynergier. Kollegiet beslutar, i samråd med 
doktorandrepresentant(er), senast i slutet av VT vilka två kurser som ska ges, 
och när de ska ges, under nästa läsår. En lista över specialkurser hålls 
uppdaterad på hemsidan.

• Varje anställd professor erbjuder minst två ”läskurser” inom sitt eget 
forskningsområde. Litteraturlistor hålls uppdaterade på hemsidan och varje 
anställd professor erbjuder sig att ge (och examinera) minst en av sina två 
läskurser per läsår, om efterfrågan finns. Anställda docenter är inte skyldiga, 
men välkomna, att erbjuda läskurser.

Bilaga 4




