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Inför licentiatseminarium 

 
Detta dokument avser att underlätta de administrativa rutinerna i samband med 
licentiatseminarium. Det är uppställt enligt den ordning de flesta genomför de olika 
momenten, men det finns möjlighet att både tidigarelägga och senarelägga delar av 
processen, om det skulle passa bättre i det enskilda fallet. För de moment som inte kan 
skjutas upp, utan måste genomföras på utsatta datum, är fasta tidsgränser angivna 
nedan. 
 
 
Allmänt om Allmänt om Allmänt om Allmänt om licentiatuppsatsenlicentiatuppsatsenlicentiatuppsatsenlicentiatuppsatsen    
 
Uppsatsen ska tryckas eller kopieras i tillräckligt antal exemplar. Av dessa överlämnas 
genom doktorandens försorg senast fyra veckor före disputationen åtta exemplar till 
Kansli HT (se nedan under Spikning). De övriga exemplaren disponeras av 
institutionen och doktoranden. Institutionens exemplar kan användas till exempel för 
bytesverksamhet eller som recensionsexemplar. 
 
 
ISBNISBNISBNISBN    
 
För licentiatuppsats som ges ut av universitetet (både i och utanför skriftserie) beställs 
ISBN-nummer från HT:s skriftserieverksamhet: skriftserier@ht.lu.se. De kan också 
svara på andra frågor kring bokproduktion. Ta kontakt i god tid. 

 
 
EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi    
 
Medel för licentiatseminariet, för närvarande 23 000 kronor, utbetalas till 
institutionen i samband med beslut om opponent och betygsnämnd. Dessa medel ska 
täcka arvode för opponent, resor och uppehälle för opponent och betygsnämnd, 
framställande av licentiatavhandlingen i tillräckligt antal exemplar samt eventuell 
språkgranskning och översättning. 
 
 
Filosofie Filosofie Filosofie Filosofie licenlicenlicenlicentiattiattiattiatexamen vid teologisk fakultetexamen vid teologisk fakultetexamen vid teologisk fakultetexamen vid teologisk fakultet    
 
Universitetet har beslutat att användningen av examensbenämningen teologie 
doktorsexamen respektive teologie licentiatexamen ska vara det normala vid teologisk 
fakultet och att filosofie doktors- och filosofie licentiatexamen får avläggas som 
alternativ. Ansökan om att få avlägga filosofie licentiatexamen vid teologisk fakultet 
ställs till fakultetsstyrelsen minst sex månader före licentiatseminariet. Enligt rektors 
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beslut den 23 april 2002 ska beslut ha fattats före tillkännagivandet av tid och plats 
för licentiatseminariet. 
 
 
Opponent, betygsnämnd och ordförande vid Opponent, betygsnämnd och ordförande vid Opponent, betygsnämnd och ordförande vid Opponent, betygsnämnd och ordförande vid licentiatseminariumlicentiatseminariumlicentiatseminariumlicentiatseminarium    
 
Institutionen (oftast genom handledarens eller ämnesföreträdarens försorg) ansvarar 
för att förslag till opponent, betygsnämnd och ordförande vid licentiatseminariet 
inkommer till Kansli HT. Förslaget måste vara kansliet till handa minst sex veckor 
före seminariet, men gärna så tidigt som möjligt, speciellt om perioden sammanfaller 
med semester. Blankett för förslag till opponent, betygsnämnd och ordförande vid 
licentiatseminarium finns på http://www.ht.lu.se/utbildning/utbildning-pa-
forskarniva/disputation/licentiatseminarium/. 
 
Opponent, betygsnämnd och ordförande vid licentiatseminariet utses av prodekanus 
för forskarutbildningen på fakultetsstyrelsens delegation. 
 
 
SpikningSpikningSpikningSpikning    
 
Spikning innebär offentliggörandet av tid och plats för licentiatseminariet och är en 
oundgänglig förutsättning för att seminariet ska kunna äga rum. Detta 
offentliggörande ombesörjs av fakultetskoordinatorn, men för att detta ska kunna 
göras på utsatt tid är det nödvändigt att följande moment redan är genomförda. 
 
Licentianden ska besöka Kansli HT senast fyra veckor före disputationen. Tid för 
besöket bokas med fakultetskoordinatorn i god tid. Kansli HT finns på LUX. 
 
Vid besöket ska disputanden lämna: 
- Ett exemplar av licentiatuppsatsen, avsett för fakultetens arkiv. 
 
Till Victor Velasco, som är ansvarig för utskick av licentiatuppsatsen, ska licentianden 
vid samma tillfälle lämna sju exemplar av uppsatsen. 
 
 
Efter Efter Efter Efter llllicentiatseminarieticentiatseminarieticentiatseminarieticentiatseminariet    
 
Ordföranden vid licentiatseminariet ska efter seminariet skicka betygsnämndens 
protokoll i original till kansliet, som lägger in resultatet i Ladok. När detta är klart 
expedieras en kopia till institutionen och en till doktoranden. 
 
Licentiatexamen utfärdas av examensavdelningen efter ansökan. Information om och 
blankett för ansökan om examen finns på: http://www.lu.se/studera/examen-och-
karriar/ta-ut-examen/ansok-om-examen 
 
Du är förstås mycket välkommen att kontakta mig om du har ytterligare frågor. 
 
I tjänsten 
 
 
 
Jesper Olsson 


