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Regler för betygsnämndens sammansättning,
opponent och ordförande vid disputation vid
fakulteten för humanvetenskap
Betygsnämnd
En doktorsavhandling skall bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid
betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i och försvaret av avhandlingen. Betyg för
doktorsavhandling skall bestämmas av en betygsnämnd, som utses särskilt för varje avhandling.
Betygsnämnden skall bestå av tre ledamöter som alla skall vara minst docentkompetenta. Minst en
ledamot skall komma ifrån annat svenskt eller utländskt lärosäte. En ledamot skall vara verksam i
annat ämne inom fakulteten. Båda könen bör vara representerade i betygsnämnden. Ledamöterna
skall utses av dekanen efter förslag från ämnesföreträdare. I samband med detta skall också en
ersättare utses för att säkerställa att betygsnämnden blir beslutsför. I undantagsfall kan opponenten
träda in som ledamot i betygsnämnden. Gängse jävsregler ska beaktas.
Handledare för doktoranden får inte ingå i nämnden. Handledarna får närvara vid sammanträdet
med betygsnämnden men har inte rätt att närvara vid beslutsfattandet och måste därför lämna
sammanträdet när nämnden övergår till att diskutera beslutet om att godkänna eller icke godkänna
uppsatsen/ avhandlingen.
Betygsnämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande. Nämnden utser ordförande inom sig.
Som nämndens beslut skall den mening gälla som de flesta enar sig om. Är nämnden inte enig i sitt
beslut att godkänna avhandlingen eller om avhandlingen underkänns skall skälen för beslutet
redovisas i protokollet eller annan handling. Detsamma gäller de skäl som en enskild ledamot har
anfört i skiljaktig mening eller i annan ordning.
Betygsnämndens sammanträde skall protokollföras och omedelbart justeras av samtliga ledamöter i
betygsnämnden. Protokollet skall omedelbart lämnas till fakultetskansliet för expediering och
diarieföring.

Opponent
Vid granskning av doktorsavhandlingar inom fakulteten för humanvetenskap skall den som förordnas
som fakultetsopponent vara professor eller docent vid annat svenskt eller utländskt lärosäte och
inneha kompetens inom avhandlingsämnets område.
Fakultetsopponenten utses av dekanen i samband med att betygsnämnden utses. Förslag på
fakultetsopponent lämnas av ämnesföreträdare. Om utsedd opponent får förhinder ska dekan utse ny
opponent. Om en akut situation uppstår ska någon av betygsnämndsledamöterna utses till opponent.
Betygsnämnden kompletteras då med utsedd ersättare.
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Opponenten har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i
överläggningarna men inte i besluten.

Ordförande
Ordförande vid disputationsakten är normalt ämnesföreträdaren.
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