
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 (2) 

 

   

  

 

  

Disputation   

Datum Tid 

Respondent   

Namn Institution 

  

Forskarutbildningsämne  

Handledare   

Titel Namn 

  

Institution Lärosäte om ej SU 

Opponent   

Titel Namn 

  

Institution Lärosäte 

  

Land om annat än Sverige  

 

Kort presentation av opponenten 

Ordförande   

Titel Namn 

  

Institution Lärosäte om ej SU 

Samordnare   

Titel Namn 

  

Institution  

Ledamot 1 av 

betygsnämnden 

  

Titel Namn 

  

Institution Lärosäte 

  

Land om annat än Sverige  

 

Kort presentation av ledamoten 

Ledamot 2 av 

betygsnämnden 

  

Titel Namn 

  

Institution Lärosäte 

  

Land om annat än Sverige  

 

Kort presentation av ledamoten 

Ledamot 3 av 

betygsnämnden 

  

Titel Namn 



  2(2) 

  

Institution Lärosäte 

  

Land om annat än Sverige  

 

Kort presentation av ledamoten 

Reservledamot   

Titel Namn 

  

Institution Lärosäte 

  

Land om annat än Sverige  

 

Kort presentation av ledamoten 

Avhandlingens 

(preliminära) titel 

 

Ev. övriga 

upplysningar 

 

Förslaget har godkänts av institutionens prefekt  

För disputationer vid Naturvetenskapliga fakulteten gäller att: 

 Datum och tid för disputation bokas hos Studentavdelningen, disputationer@su.se 

 Institutionen bokar lokal för disputationen 

 I fylld blankett ska skickas in till disputation@science.su.se av prefekten eller av prefekten utsedd 

representant för forskarutbildningsämnet minst sju veckor före disputation, dvs. en månad före spikning 

 Betygsnämnden ska bestå av tre ledamöter. En ledamotsreserv ska utses. Av dessa fyra ska minst två ha 

sin verksamhet förlagd utanför Stockholms universitet och högst en får komma från samma institution 

som respondenten 

 Två ledamöter bör inte komma från samma institution 

 Ordförande/opponenten/ledamot i betygsnämnden får inte ha samarbetat/sampublicerat med 

respondenten och ingen annan jävssituation får föreligga 

 Ordförande/opponenten/ledamot i betygsnämnden får inte nyligen (de senaste 5 åren) ha 

samarbetat/sampublicerat med handledaren och ingen annan jävssituation får föreligga 

 Reservledamoten måste kunna ersätta alla ledamöter i betygsnämnden så att alla villkor fortfarande 

uppfylls 

 Bägge könen bör vara representerade i betygsnämnden. Om detta ej är möjligt måste en motivering ges 

under ”Övriga upplysningar” 

 Opponent, betygsnämnd och ordförande bör ha minst docentkompetens och ej vara emeritus. Om detta ej 

är möjligt måste en motivering ges under ”Övriga upplysningar” 

 Professor vid institutionen (ej handledare) eller en betygsnämndsledamot kan vara ordförande vid 

disputationen. En av betygsnämndens ordinarie ledamöter, reservledamoten i betygsnämnden eller 

ordföranden vid disputationsakten ska utses till samordnare 

 Avhandlingen ska spikas i DiVA minst tre veckor före disputation 

 Institutionen ansvarar för att avhandlingen skickas till opponent och betygsnämnd 

 För frågor om opponent och betygsnämnd, kontakta disputation@science.su.se 
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