Betygsnämndsprotokoll för disputation vid Tekniska fakulteten
Namn respondent

Personnummer

Institution

Forskarutbildningsämne

Examensbenämning
(teknologie/filosofie/
ekonomie)

Senaste examen (inkl. ev
förled)

Avhandlingens titel

Ort och datum

Namn huvudhandledare

Namn fakultetsopponent

Namn närvarande betygsnämndledamöter

Övriga närvarande (t.ex. handledare/opponent)

Beslut
§1 Till nämndens ordförande
utses:
§2 Efter överläggning beslutar nämnden att, baserat på avhandlingens innehåll och försvaret av densamma, tilldela doktorsavhandlingen betyget:
godkänd,

underkänd.

Eventuell ledamot/ledamöter som reseverar sig mot beslutet:

Vid protokollet

Nämndordförandes namnteckning

Namnförtydligande

Protokollet justeras omedelbart av nämndens övriga ledamöter (namnteckning och namnförtydligande)

Komplett protokoll skickas till Registrator, hus D.

Förordningstexter rörande disputation vid Tekniska fakulteten, Linköpings
universitet

Av examensbeskrivningen för doktorsexamen och konstnärlig doktorsexamen framgår att det för dessa examina krävs bland
annat en godkänd doktorsavhandling. ( 33 § 6 kap. HF)
Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid disputationen ska det finnas en
opponent. ( 33 § 6 kap. HF)
Vid betygssättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är verksam vid den högskola där doktoranden
examineras. ( 3´4 § 6 kap. HF)
Högskolan får meddela föreskrifter om det betygssystem som ska användas och om disputationen och betygssättningen i
övrigt. ( 35 § 6 kap. HF)

Betyg för doktorsavhandling ska beslutas av en betygsnämnd, som utses särskilt for varje avhandling.
En betygsnämnd ska bestå av tre eller fem ledamöter. Nämnden ska utse ordförande inom sig.
Opponenten har rätt att vara närvarande vid sammanträden med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Huvudhandledaren ska närvara vid sammanträde med betygsnämnden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Bihandledare har rätt att närvara vid sammanträdet, om inte betygsnämnden beslutar annat.
Betygsnämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut ska den mening gälla som de flesta enar sig
om. Nämnden ska avgöra om beslutet ska motiveras och om reservation ska redovisas, om inte särskilda foreskrifter har meddelats
om detta.
Normalt sammanträder betygsnämnden omedelbart efter disputationen. Om betygsnämnden godkänner avhandlingen får skälen
inte redovisas i protokollet. Detsamma gäller om en enskild ledamot reserverar sig mot beslutet. Om avhandlingen underkänns ska
skälen redovisas. Detsamma gäller om en enskild ledamot reserverar sig mot det beslutet. Underkänns avhandlingen är det också
möjligt för handledaren att lämna ett särskilt yttrande.

