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Anvisningar för disputation

Disputationen är forskarutbildningens huvudsakliga examination och utgör en
oberoende granskning av den forskarstuderandes avhandling och dess försvar.
Fakultetsopponenten och betygsnämndens ledamöter ska inte i något avseende vara
jäviga. Vetenskapliga samarbeten i direkt anslutning till disputationen, till exempel
i form av gästföreläsningar och seminarier, bör ske efter det att betygsnämnden
offentliggjort sitt slutliga omdöme angående disputationen.

Disputationen börjar med att ordföranden hälsar respondenten, fakultetsopponenten
och betygsnämndens ledamöter välkomna och förklarar disputationen öppnad.
Ordföranden ger därefter ordet till respondenten som kan göra mycket korta
påpekanden om avhandlingen av mer väsentlig karaktär.

Själva granskningen av avhandlingen börjar med att fakultetsopponenten eller
respondenten under ca 15 minuter redogör för avhandlingens huvuddrag och
slutsatser. Ordföranden för disputationen bör i god tid före disputationen ha
kommit överens med opponenten och respondenten om vem som sammanfattar
avhandlingen. Sammanläggningsavhandlingar kan kräva något mer tid och bör
kommenteras angående respektive artikels huvudtes samt den så kallade kappans
övergripande argumentation. Om opponenten utfört sammanfattningen bör
respondenten få möjlighet att kort kommentera opponentens redogörelse.

Det är viktigt att disputationen sedan utvecklas till ett vetenskapligt samtal mellan
opponenten och respondenten om avhandlingens förtjänster och brister.
Opponenten bör inte presentera längre utläggningar än nödvändigt utan fokusera på
att utifrån föreliggande avhandling formulera klara frågor till respondenten.
Respondenten bör i sin tur besvara opponentens frågor så koncist som möjligt. När
en fråga har diskuterats bör opponenten se till att gå vidare till nästa, även när
konsensus mellan opponent och respondent inte föreligger. Opponenten bör
disponera sin framställning så att mer vägande synpunkter framförs först. Mindre
väsentlig kritik rörande till exempel brister av stilistisk karaktär eller påfallande
tryckfel och liknande berörs sist. Granskningen avslutas genom att opponenten
sammanfattar avhandlingens förtjänster och brister.

Opponenten och respondenten ska se till att åhörarna, inklusive betygsnämndens
ledamöter, inte har några svårigheter att uppfatta vad som sägs. Både opponent och
respondent kan vid behov använda power-point, overhead eller skrivtavla för att
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illustrera sina resonemang. Behov av tekniska hjälpmedel ska anmälas i förväg till
ordföranden för disputationen.

Disputationsakten pågår normalt ungefär två timmar, och bör inte utan paus
överstiga tre timmar. I denna tid är inräknad tid för frågor och inlägg från
betygsnämnden och åhörarna. Betygsnämndens ledamöter bör ges möjlighet att
ställa sina frågor före de övriga åhörarna. Ordföranden förklarar därefter
disputationsakten avslutad.

Några formella krav på klädsel för opponent och respondent vid disputation finns
inte. För råd hänvisas till ordföranden, som har ett övergripande ansvar för
värdskap i samband med disputationen.

Betygsnämnden sammanträder normalt omedelbart efter disputationen. Betygs-
nämndens uppgift är att bedöma om avhandlingen och dess försvar ska ges
omdömet godkänd eller underkänd. Nämnden, som vanligtvis består av tre
personer, utser ordförande inom sig. Inledningsvis kan opponenten och handledare
närvara för att ge kompletterande synpunkter och svara på frågor. Normalt
sammanträder därefter nämnden enskilt för att diskutera avhandlingen och dess
försvar och besluta om omdöme. Nämndens ordförande kan dock be opponent och
handledare att fortsätta att delta i sammanträdet om så bedöms erforderligt.

Ordföranden ansvarar också för att protokoll från sammanträdet inlämnas till HT-
fakulteternas sekreterare för forskarutbildningen. Om omdömet blir underkänd ska
detta motiveras skriftligt. Enskilda ledamöter har möjlighet att lämna in skriftliga
reservationer även när omdömet blir godkänd.

Ett beslut om att ställa in en disputation fattas av prodekanen för forskarut-
bildningen efter samråd med ansvariga vid den berörda institutionen. Om beslutet
att ställa in baseras på att opponenten eller en ledamot av betygsnämnden i förväg
meddelar så väsentlig kritik mot avhandlingen att det är sannolikt att den kommer
att underkännas, innebär det att information går ut till dem som avhandlingen
distribuerats till om att den återkallats och inte får åberopas som doktors-
avhandling.

Det finns möjlighet att genomföra disputationen digitalt. Särskilda föreskrifter
finns för genomförandet av digitala disputationer.

Samtliga dokument angående forskarutbildningen finns på
https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning.


