
Anmälan om licentiatseminarium
Namn doktorand Personnummer  

Institution  Forskarutbildningsämne  

Grundexamen  Antagen till 

Namn huvudhandledare  e-post 

Namn biträdande handledare  e-post 

Licentiatseminariet föreslås äga rum 
Datum, tid och plats  Examensbenämning (teknologie/filosofie/ekonomie) 

Typ av avhandling  Kursfordringarna är/beräknas vara klara 

Avhandlingens titel (evt preliminär) 

Till ordförande vid seminariet och examinator föreslås 
Akademisk titel Namn  

Lärosäte e-post 

Till fakultetsopponent föreslås 
Akademisk titel Namn  

Lärosäte, avdelning e-post 

 Bifogar dokument 
☐  Kort presentation av fakultetsopponent och examinator bifogas (se nedan) ☐ Abstrakt

☐ Svensk sammanfattning av avhandlingen        ☐      Lista på artiklar som ingår i avhandlingen samt doktorandens insats klargörs 

☐ Registreringsintyg ur Ladok ☐ Den senaste ISP med redogörelse av uppfyllelse av examensmålen 

☐ Doktoranden intygar att samarbete med föreslagna
ledamöter i betygsnämnden ej förekommit under de
senaste fem åren.

Datum och plats 

☐ Huvudhandledaren intygar att samarbete med
föreslagna ledamöter i betygsnämnden ej förekommit under
de senaste fem åren.

Datum och plats 



Kort presentation av fakultetsopponent och examinator bifogas (nedan). Anmälan skall innehålla en motivering av 
hur föreslagen opponent och examinator är vetenskapligt väl skickade att bedöma aktuell avhandling. Ange även, om 
sådana finns, webbadresser till opponentens och ledamöternas hemsidor. 

 
Fakultetsopponent  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanketten och bilagorna skickas i en pdf-fil till FUN-LiTH (fun.lith@liu.se). 
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