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Anvisningar för disputation inom

Utbildningsvetenskap
Allmänt
Bestämmelser om doktorsexamen och disputation finns i högsleoleförordningen leap
6 samt i universitetsstyrelsens beslut om utbildningsordning för utbildning på
forskarnivå, dnr LiU-2o14-00530. Institutionerna har också fastställt egna
anvisningar för det praktiska tillvägagångssättet vid disputation.

Doktorsavhandlingens form
Doktorsavhandlingen utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande verk
(monografi) eller som en loort sammanfattning av vetenskapliga uppsatser som den
studerande har författat ensam eller gemensamt med annan person
(sammanläggningsavhandling). Vad gäller sammanläggningsavhandlingar skall
dessa bestå av samtliga särtryck samt i förekommande fall en sammanfattande text
(kappa). Utbildningsvetenskaps mall för doktorsavhandlingens omslag(som finns
på LiU Trycic) skall användas. ISBN-nummer lämnas av universitetsbiblioteket.

Språk i doktorsavhandling
Doktorsavhandlingen skall skrivas på svenska, danska, norska,engelska,franska
eller tyska. Till dolrtorsavhandlingen fogas ett kortfattat engelsk- och svenslcspråkigt
abstract(referat), vilket även trycks på ett s.lc. spikblad.
Doktorsavhandling som ej är skriven på engelska,franska eller tyska skall innehålla
en sammanfattning på något av dessa språk. Av sammanfattningen slca innehållet i
avhandlingens olika delar tydligt framgå. Doktorsavhandlingar snm är skrivna på
engelska,franska eller tyslea bör lämpligen innehålla en motsvarande
sammanfattning på svenska.

Avhandlingsserie,förlagspublicering
Doktorsavhandlingar inom Utbildningsvetenskap loan publiceras i någon av de
befintliga institutionsserierna. Respelrtive institution lämnar närmare upplysningar
om detta före tryckning. Det är också möjligt att publicera avhandlingen via ett
förlag.
Om inte copyrighthinder eller andra hindrande omständigheter(närmare
information om dessa ges av Kansliet för Utbildningsvetenskap)föreligger skall

~
/"
~~

c }.~ij~
~
~ ~

LINKÖPINGS UNIVERSITET
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP

LINKÖPINGS UNIVERSITET
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP

avhandlingar från Utbildningsvetenskap även publiceras elektroniskt via Linköping
University Electronic Press.

Anmälan av disputation
Huvudhandledare(vid förhinder ämnesföreträdare)skall anmäla disputation till
Forskarutbildnings- och docentnämnden på särskild blankett med förslag till
fakultetsopponent, ordförande vid disputationen,ledamöter samt ersättare i
betygsnämnd. Blanketten loan hämtas på Utbildningsvetenskaps hemsida. Anmälan
skall vara Forskarutbildnings- och docentnämndens sekreterare tillhanda senast två
veckor före nämndens nästkommande sammanträde. Tiden mellan anmälan och
disputation bör vara minst två månader.

Tid och plats för disputation
Disputationen skall normalt äga rum under terminstid på tid och plats som rektor
fastställer. Om disputation skall äga rum på annan tid än terminstid erfordras
synnerliga skäl och särskilt medgivande av nämndordförande. Lokal för
disputationen bokas av ämnet/institutionen. Forskarutbildnings- nch
docentnämndens sekreterare svarar för att tid och plats för disputation i rektors
namn tillkännages i god tid före disputationen.

Distribution
Senast tre terminsveckor före disputationen skall doktorsavhandlingen distribueras
enligt följande:
Till universitetsbiblioteket(förvärvsenheten)levereras tio exemplar. Biblioteket
lämnar intyg på leveransen.
Till Kansliet för Utbildningsvetenskap levereras tio exemplar.
Till den egna institutionen lämnas det antalet exemplar institutionen beslutat.
Dessa är avsedda dels för intern distribution, dels för distribution till institutioner
vid övriga universitet i landet. Institutionen svarar för denna distribution,som är
obligatorisk. Dol~toranden får ett kvitto på leveransen.
Återstående exemplar av avhandlingen fördelas mellan institutionen och
dolrtoranden, varvid dolrtoranden bör erhålla minst hälften av upplagan, dock minst
5o exemplar.
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Spikning
Dekanus(prodekanus)skriver på ett exemplar av avhandlingen senast tre veckor
före disputationen. Senast vid denna tidpunkt spikas det påskrivna exemplaret på
universitetets officiella anslagstavla. Registrator i hus D kontaktas. Samtidigt lämna
kvittona från institutionen och biblioteket på leveransen av avhandlingen. Om
synnerliga skäl föreligger kan dekanus medge förkortad spikningstid.

Betygsnämnd, ordförande vid disputationen och
fakultetsopponent
Betyg för dol~torsavhandling skall bestämmas av en betygsnämnd som skall bestå av
tre eller fem ledamöter. Sedan anmälan om disputation inkommit till
Forskarutbildnings- och docentnämnden fastställer nämnden antalet ledamöter
samt ersättare och utser dem. Forskarutbildnings-och docentnämnden utser också
fakultetsopponent och ordförande vid disputationen. Minst en av ledamöterna i
betygsnämnden skall utses bland lärare inom en annan fakultet eller vid en annan
högskola. Inom Utbildningsvetenskap gäller att enmajoritet av ledamöterna i
betygsnämnd skall tillhöra annan institution än den vid vilken disputanden är
antagen som dolrtorand. Den som varit handledare för doktoranden får inte ingå i
nämnden annat än om det finns synnerliga skäl. Betygsnämnden utser ordförande
inom sig.
Falcultetsopponenten har rätt att närvara vid sammanträden med nämnden och
delta i överläggningarna men inte i besluten. Handledare eller, om flera handledare
utsetts, huvudhandledare skall närvara vid sammanträde med betygsnämnden och
delta i överläggningarna men inte i besluten. Betygsnämnden är beslutsfär när
samtliga ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut gäller den mening som de
flesta enar sig om.
Fakultetsopponent och ledamot i betygsnämnd inom Utbildningsvetenskap skall ha
docentkompetens (betr. Utländsk opponent ha motsvarande vetenskapliga
kompetens). Endast om synnerliga skäl föreligger kan annan person utses som
fakultetsopponent/ledamot i betygsnämnd. Sådant förslag skall utförligt motiveras
av institutionen i samband med anmälan om disputation. Olika kön ska vara
representerade i betygsnämnden. Endast om synnerliga skäl föreligger kan
betygsnämnd utses bestående av endast ett kön.
Betygsnämnden sammanträder normalt omedelbart efter disputationen då
protokoll upprättas. Godkänns avhandlingen innehåller beslutat bara denna
information. Underkänns avhandlingen skall däremot skälen för detta redovisas.
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Betyg
Doktorsavhandlingen skall bedömas med något av betygen godkänd eller
underkänd. Vid betygsättningen skall hänsyn tagas till innehållet i avhandlingen
och till försvaret av densamma. En avhandling som författas avtvå eller flera
personer gemensamt får godkännas som dolrtorsavhandling om författarnas
insatser lean särskiljas.

Ersättning till opponent och ledamöter i betygsnämnd
Till fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd utgår ersättning för
resekostnader. Till fakultetsopponent utbetalas därutöver ett arvode enligt de
särskilda föreskrifter universitetet fastställt.
Detta beslut ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter
tidigare beslutLiU-2o11-01640.

Beslut i detta ärende har fattats vid SW:s sammanträde 2019-02-05. I beslutet har
deltagit undertecknad dekan (ordförande),ledamöterna Cecilia Lindgren, Katarina
Eriksson Barajas(föredragande), Åsa Larsson,Suzanne Parmenius Swärd,Sofie
Linden, Klara Bladh och Anja Gramner Ryden samt tjänstgörande ersättare AnnSofie Persson. Därutöver har närvarit koordinator Caroline Kelly, kanslichef
Catharina Magnusson och personalföreträdare Andrzej Szklarski.
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