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Inför disputation 
 
(version november 2019) 
 
Slutseminarium 
Avhandlingsmanuskriptet granskas vid ett slutseminarium som vanligtvis äger rum 
cirka ett halvår före disputation. Manuskriptet tillgängliggörs senast tre veckor före 
slutventileringen. En extern opponent utses av huvudhandledaren i samråd med 
biträdande handledare.  
 
Tryckning 
Innan avhandlingen skickas till tryckning ska den tillgängliggöras för institutionens 
handledarkollegium. I normalfallet beslutar huvudhandledaren om att den kan 
läggas fram för disputation i samråd med handledarkollegiet, men doktoranden har 
alltid rätt att lägga fram sin avhandling för disputation. 
 
Från fakulteten utgår ett bidrag – för närvarande 40 000 kronor – som ska användas 
till kostnader för opponent, betygsnämnd och tryckning av avhandlingen. I 
normalfallet måste dock tryckbidrag sökas även på annat håll, vanligtvis genom 
stipendieansökningar. Enligt fakultetens riktlinjer bekostas språkgranskning av 
institutionen och ska göras ”när avhandlingen skrivs på annat språk än författarens 
första språk eller när särskilda skäl föreligger” (Riktlinjer för utbildning på 
forskarnivå inom historisk-filosofiska fakulteten”, 8.2). 
 
Avhandlingen publiceras som sammanläggningsavhandling eller monografi i någon 
av institutionens skriftserier eller på ett förlag. Det är också möjligt att disputera på 
en stencilupplaga utan ISBN-nummer. Det görs i regel för att senare gå vidare med 
publicering vid förlag. Doktoranden ska i god tid rådgöra med handledaren om 
publiceringsform och ta kontakt med redaktören för skriftserien eller med förlaget.   
 
Institutionens skriftserier: 
http://littvet.uu.se/forskning/publikationer/#Skriftserier%20vid%20Litteraturvete
nskapliga%20institutionen 
 
Opponent och betygsnämnd 
Vid disputationen utses vanligtvis huvudhandledaren till ordförande. Opponent och 
betygsnämnd utses på förslag av huvudhandledaren i samråd med den biträdande 
handledaren, studierektor för utbildning på forskarnivå och berörda kolleger. 
Betygsnämnden består av tre ledamöter (se nedan i utdrag från ”Allmän studieplan i 
litteraturvetenskap/retorik”, 6.2). 
 
Disputationsbokning 
Samtliga kurser i forskarutbildningen ska vara avklarade före disputationen. 
Handledare och doktorand bestämmer ett disputationsdatum som fastställs när 
opponent och betygsnämnd tillfrågats. Doktoranden kontaktar 
lokalbokningsansvarig vid institutionen och bokar lokal i god tid. Doktoranden 
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bokar även tidpunkt för disputationen i fakultetens elektroniska bokningskalender 
(se nedan i utdrag från ”Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom historisk-
filosofiska fakulteten” samt ”Disputationsbokning inom humaniora och 
samhällsvetenskap”).   
 
Anmälan om disputation till historisk-filosofiska fakulteten görs av 
huvudhandledaren på särskild blankett som ska skrivas under av studierektor för 
utbildning på forskarnivå. Huvudhandledaren lämnar förslag till 
disputationsdatum, ordförande, opponent och betygsnämnd. Registerutdrag om 
slutförda kurser bifogas. Beslut fattas av dekanus. 
 
Publicering och tillgängliggörande 
Avhandlingen ska under minst tre veckor före disputationen finnas tillgänglig i det 
antal exemplar som behövs för att möjliggöra en tillfredsställande granskning av 
avhandlingen. Utöver de 10 exemplar som ska tryckas av avhandlingen och lämnas 
till universitetsbiblioteket vid spikning (tre veckor före disputation) ska 
avhandlingen tryckas i så många exemplar att den kan spridas till varje institution 
inom landet med forskning och utbildning på forskarnivå inom avhandlingens 
ämnesområde. Institutionen ombesörjer att detta sker minst två veckor före 
disputation (se nedan i utdrag från ”Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom 
historisk-filosofiska fakulteten”, 9). 
 
Tillkännagivande av tid och plats för disputationen 
Senast tre terminsveckor före disputationen ska tid och plats meddelas genom 
obligatorisk elektronisk spikning. Den traditionella spikningen i universitetshuset är 
frivillig. Den som disputerar under någon av höstterminens tre första veckor måste 
spika i slutet av vårterminen. 
 
Inställd disputation 
Om opponent eller ledamot av betygsnämnden under förberedelsearbetet finner att 
avhandlingen har så allvarliga brister att hen befarar att den kan komma att 
underkännas ska hen i god tid och senast en vecka före disputationen meddela 
studierektor för utbildning på forskarnivå härom. Det åligger huvudhandledaren att 
informera samtliga berörda om detta. 
 
Disputationen 
* Ordföranden presenterar respondenten, avhandlingens titel, opponent och 
betygsnämndens ledamöter samt förklarar disputationsakten öppnad. 
* Ordföranden ger ordet till respondenten som ges tillfälle att meddela korrigeringar.    
* Opponenten ger en sammanfattning av avhandlingen och respondenten tar 
ställning till om innehållet uppfattats korrekt. 
* Den kritiska granskningen vidtar i en dialog mellan opponenten och respondenten. 
Opponenten avger ett sammanfattande omdöme men uttalar sig inte om 
avhandlingens betyg. 
* Ordföranden förklarar ordet fritt varvid auditoriet kan framföra synpunkter på 
avhandlingen och ställa frågor till respondenten.  
* Ordföranden förklarar disputationen avslutad. 
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Betygsnämndens sammanträde 
Omedelbart efter disputationen sammanträder betygsnämnden och utser en 
ordförande. Samtliga ledamöter måste närvara för att nämnden ska vara beslutsför. 
Opponent och handledare (även biträdande handledare) har rätt att närvara vid 
sammanträdet men får inte delta i betygsnämndens beslut. Nämnden kan be 
handledarna gå ut när beslutet ska fattas. Ordföranden ansvarar för att betyget 
meddelas den som disputerat. 
 
Doktorsavhandlingen bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. 
Hänsyn ska tas till innehållet i avhandlingen och respondentens försvar. Som 
nämndens beslut ska den mening gälla som de flesta enar sig om. Betygsnämnden 
avgör om ett eventuellt beslut om underkänd avhandling ska motiveras i protokollet. 
En ledamot som vill reservera sig mot majoritetens beslut kan i protokollet eller 
annan beslutshandling, dock ej i examensbeviset, låta anteckna avvikande mening. 
Skulle vid disputationen framkomma anmärkningar av så extraordinär art att 
betygsnämnden finner det nödvändigt att inför sitt beslut företa särskilda 
undersökningar eller kontroller kan den av detta skäl ajournera sitt sammanträde. 
 
När betygsnämnden har avslutat sammanträdet ska betyget anmälas till rektor. Detta 
sker genom att det av ordföranden undertecknade betygsnämndsprotokollet insänds 
till historisk-filosofiska fakultetsnämnden. Ordföranden vid disputationsakten är 
ansvarig för att denna anmälan sker.     
 
Examen 
Efter genomförd disputation bör den disputerade snarast kontakta examensenheten 
för att begära ut sin examen. 
 
Promotion 
Promotionshögtiden äger rum två gånger om året, i januari och i slutet av 
vårterminen. Vid promotionen hyllas jubeldoktorer, hedersdoktorer och 
nydisputerade doktorer. För att som nydisputerad få delta i promotionen krävs att 
man klarat disputationen och har godkänt resultat på hela forskarutbildningen. 
Information om promotionen brukar delas ut i god och anmälan görs vanligtvis i 
början av december och maj. 
 
 
 
Följande utdrag är hämtade från 
 
1) Allmän studieplan i litteraturvetenskap/retorik 
http://littvet.uu.se/digitalAssets/561/c_561015-l_3-k_asp-litteraturvetenskap-2016_.pdf 
http://littvet.uu.se/digitalAssets/561/c_561015-l_3-k_asp-retorik-2016.pdf 
 
2) Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom historisk-filosofiska fakulteten 
https://mp.uu.se/documents/432512/49832458/Histfil+riktlinjer+FU+-+rev+180515.pdf/198411b0-
ee85-56b4-d2e3-ee4e4d3eef06 
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3) Disputationsbokning inom humaniora och samhällsvetenskap  
https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/disputationsbokning 
 

 
1) Allmän studieplan i litteraturvetenskap/retorik 

6.2. Disputation  

Doktorsavhandlingen ska försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Tid och plats för 
disputationen beslutas av dekanus. Tidpunkten ska emellertid vara inom terminstid. Beslut om 
disputation på annan ort fattas av rektor efter särskild anhållan.  

Doktoranden ombesörjer själv, i samförstånd med institutionen och handledaren, bokning av 
disputationslokalen.  

Disputationen ska tillkännages i god tid (minst tre veckor i förväg) genom elektronisk spikning. 
Förkortad tillgänglighetstid får medges av dekanus endast om det finns synnerliga skäl (jfr. UFV 
2009/1993, 9 § RFUU). Perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti får inte räknas in i tillgänglighetsperioden. 
De så kallade spikbladen ska således publiceras digitalt, men kan också anslås på anvisad plats. För 
sammanläggningsavhandlingar gäller även obligatorisk digital publicering av kappan.  

Avhandlingen ska under minst tre veckor före disputationen finnas tillgänglig i det antal exemplar som 
behövs för att möjliggöra en tillfredsställande granskning av avhandlingen före disputationen (se 
Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom historisk-filosofiska fakulteten, HISTFILFAK 2015/26). 
Därutöver ansvarar institutionerna för tryckning samt distribution av avhandlingar till handledare, 
betygsnämnd, ordförande vid disputationen, samt opponent och ansvarar för att avhandlingar finns för 
granskning/distribution vid disputationen.  

Disputationen ska ledas av en ordförande. Vid disputationen ska det finnas en opponent. Beslut om 
ordförande vid disputationen, opponent samt betygsnämnd fattas av dekanus efter ansökan på blankett 
som kan hämtas på fakultetens webbplats. Blanketten ska fyllas i på dator (inte för hand) och ska 
undertecknas av studierektor för forskarutbildningen innan den skickas in.  

Opponenten har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i 
överläggningarna men inte i besluten. Detsamma gäller huvudhandledaren, om denna inte är ledamot.  

Normalt består en betygsnämnd av tre ledamöter med minst docentkompetens, varav en ska väljas till 
ordförande. Minst en ledamot ska vara från annat lärosäte och högst en ledamot får vara från den egna 
institutionen. Vidare bör båda könen vara representerade. I särskilda fall kan fakultetsnämnden besluta 
att betygsnämnden ska bestå av fem ledamöter. Nämnden ska utse ordförande inom sig.  

En doktorsavhandling ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Någon 
motivering till beslutet godkänd ska inte anges i beviset eller i betygsnämndens protokoll. En ledamot 
i betygsnämnden som vill reservera sig mot majoritetens beslut kan i protokollet eller annan 
beslutshandling, dock inte i examensbeviset, låta anteckna avvikande mening. Vid betygsättningen ska 
hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och till försvaret av avhandlingen. Betyg för en 
doktorsavhandling ska beslutas av betygsnämnd, som utses särskilt för varje avhandling.  

Alla kurspoäng ska i normalfallet vara avklarade innan disputation äger rum.  

6.3. Licentiatseminarium  
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Licentiatuppsatsen ska försvaras muntligt vid offentligt seminarium. Den bedöms med något av 
betygen godkänd eller underkänd. Vid betygsättningen ska innehållet i avhandlingen samt försvaret av 
den bedömas. Extern opponent och en särskild betygsnämnd/examinator utses av institutionsstyrelsen 
eller prefekt. Tid och plats för seminariet beslutas av prefekten.  

Avhandlingen ska före seminariet vara tillgänglig på institutionen under minst tre veckor. Meddelande 
om avhandlingen ska vara anslaget på institutionen under motsvarande tid samt bekantgöras för övriga 
ämnesinstitutioner i landet. Bekantgörandet kan ske genom utannonsering i institutionens publicerade 
program för de högre seminarierna. Ett exemplar av avhandlingen ska arkiveras genom institutionens 
försorg och förtecknas i institutionens diarium över ventilerade avhandlingar.  

Alla kurspoäng för licentiatexamen ska i normalfallet vara avklarade innan seminariet äger rum.  

 

2) Riktlinjer för utbildning på forskarnivå inom historisk-filosofiska 
fakulteten 

9. Disputation  

Avhandlingen ska under minst tre veckor före disputationen finnas tillgänglig i det antal exemplar som 
behövs för att möjliggöra en tillfredsställande granskning av avhandlingen före disputationen. Utöver 
de 10 exemplar som ska tryckas av avhandlingen och lämnas till universitetsbiblioteket vid spikning 
(tre veckor innan disputation) ska avhandlingen tryckas i så många exemplar att den kan spridas till 
varje institution inom landet med forskning och utbildning på forskarnivå inom det vetenskapsområde 
som avhandlingen tillhör. Institutionen ombesörjer att detta sker minst två veckor före disputation (9§ 
RFUU). Enligt beslut 2002-05-14 (UFV 2002/779) ska alla spikblad publiceras digitalt i DIVA. Vid 
sammanläggningsavhandling ska även kappan publiceras digitalt i DIVA. Perioden 15 juni t.o.m. 15 
augusti får inte räknas in i tillgänglighetstiden.  

9.1. Fordringar för doktorsexamen  

För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår i den fastställda studieplanen, 
dels godkänt disputationsprov. Doktorsexamen inom historisk-filosofiska fakulteten benämns filosofie 
doktorsexamen.  

Samtliga kurser inom utbildningen ska vara avklarade före disputation, om inte särskilda skäl 
föreligger. Anhållan om undantag ställs till dekanus och bifogas anhållan om utseende av 
betygsnämnd.  

9.2. Fakultetsopponent och betygsnämnd  

Regler för disputation finns i 6 kap. 33 – 35§§ HF, och kompletteras av 7§ AFUU samt 11§ RFUU.  

Fakultetsopponent, betygsnämnd samt ordförande vid disputationen utses på fakultetsnämndens 
vägnar av fakultetens dekanus på förslag av studierektor för utbildning på forskarnivå. För att 
garantera den vetenskapliga kvalitén vid disputationen är det institutionernas eget ansvar att ge 
opponenten och ledamöterna av betygsnämnden erforderlig och relevant information om hur 
disputationen och betygssammanträdet går till vid enheten, fakulteten och, då det är påkallat, vid 
svenska universitet i stort. Ordförande vid disputationen är vanligtvis en lärare ur institutionens 
handledarkollegium. Ordföranden ska vara anställd vid Uppsala universitet vid tidpunkten för 
disputationen.  
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Betygsnämnden ska bestå av antingen tre eller fem ledamöter. Ledamöter i betygsnämnden ska vara 
minst docentkompetenta. Minst en av dessa ska utses bland lärare inom en annan fakultet eller vid ett 
annat lärosäte. Majoriteten av ledamöterna ska ha sin verksamhet vid andra vetenskapliga institutioner 
än doktorandens. En av ledamöterna i betygsnämnden utses till ordförande vid betygsnämndens 
sammanträde. Den som varit handledare för doktoranden får inte ingå i betygsnämnden annat än om 
det finns synnerliga skäl, och då på beslut av rektor. Vidare ska lika villkors-aspekter iakttas vid 
utseende av betygsnämnd. Opponent och handledare har rätt att närvara vid betygsnämndens 
sammanträde men de får inte delta i betygsnämndens beslut. Om disputationsaktens ordförande är 
annan än handledaren har båda rätt att närvara vid betygsnämndens sammanträde. Utöver 
huvudhandledare (och ordförande vid disputationen) kan även en biträdande handledare närvara vid 
sammanträdet.  

Om någon av ledamöterna i betygsnämnden med kort varsel meddelar förhinder delegeras till dekanus 
att utse en ersättare. Ersättaren hämtas lämpligen bland fakultetens lärare och forskare, vilka förutsätts 
vara insatta i avhandlingens innehåll. Institutionerna rekommenderas att redan på förhand ha en 
tänkbar ersättare i åtanke.  

Doktorsavhandlingen bedöms med något av betygen underkänd eller godkänd (7§ AFUU). 
Fakultetsnämnden beslutar om formerna för licentiatseminarium (11§ RFUU).  

9.3 Examensbevis  

Ansökan om examen görs på särskild blankett som tillhandahålls genom Studentavdelningen, 
Examensenheten.  

Diplomet som utdelas vid promotionen ersätter inte det examensbevis som rektor utfärdar efter 
anmodan och som är det officiella dokumentet om den avlagda doktorsexamen.  

9.4 Disputationsbokning  

Doktoranden ska i samråd med handledaren/forskningsansvarig på institutionen komma överens om 
tid för disputation. Två disputationer får inte äga rum samtidigt vid fakulteten. Tid ska därför av 
doktoranden bokas via bokningssystem ”Disputationsbokning HumSam” i Medarbetarportalen. I 
bokningssystemet framgår det tydligt vilka tider som är bokningsbara för disputation inom fakulteten. 
Disputation och licentiatseminarium ska ske under terminstid eller under sommaruppehållet med 
undantag för perioden 15 juni t.o.m. 15 augusti.  

Doktoranden ombesörjer själv, i samförstånd med institutionen och handledaren, bokning av själva 
disputationslokalen.  

 

3) Disputationsbokning inom humaniora och 
samhällsvetenskap  

Så bokar du disputation (1) 
Tid för disputation bokas via bokningssystemet inom historisk-filosofiska, 
samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga 
fakulteterna. Inom juridik och teologi sköts tidsbokningen inte via 
bokningssystemet utan direkt på respektive institution. 
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I bokningssystemet framgår det vilka tider som är bokningsbara för disputation 
inom fakulteten. Vissa tider är inte bokningsbara på grund av 
universitetsgemensamma händelser, till exempel promotion. De datumen är 
blockerade i systemet och går inte att boka. 
Disputation får äga rum inom terminstid samt under sommaruppehållet med 
undantag för perioden 15 juni till och med 15 augusti. 

Bokningssystemet tillåter två bokningar per doktorand, ett förstahandsval och 
ett andrahandsval. Varje dag tillåts två disputationer inom respektive fakultet, en 
på förmiddagen och en på eftermiddagen. 
Andrahandsvalet tas automatiskt bort 2 månader före bokat datum för 
förstahandsvalet. När beslutet om disputationsdag är helt klart – avboka genast 
ej utnyttjad reservtid. Datumet blir då tillgängligt att boka för någon annan inom 
fakulteten. 

När bokningen är genomförd skickas automatiskt en bekräftelse per e-post till 
den e-post som du angett i bokningen. I det brevet finns angivet en länk för att 
du ska kunna ändra bokningen. 

Lokal för disputationen 
Tänk på att bokningssystemet bara är en tidsbokning. Lokal för disputation 
bokas via lokalbokningssystemet av behörig person på institutionen. 

Kontaktpersoner 
Kontakta följande kontaktpersoner om du har frågor om bokningssystemet eller 
bokning av disputationer. 

• Historisk-filosofiska fakulteten - Lena Hagqvist 
• Samhällsvetenskapliga fakulteten - Fredrik Andersson 
• Språkvetenskapliga fakulteten - Anders Holm 
• Fakulteten för utbildningsvetenskaper - Åsa Hammarborg Söder 

 

 


