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Delegationsbeslut 

Närvarande:   

 Ulf Nilsson dekanus 

 Annalena Kindgren föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

 

 

 

  

1 Instruktion till prefekt rörande beslut om  

licentiatframläggning 

Dnr LiU-2016-00002 

 

Beslutas att fastställa instruktion till prefekt rörande beslut om  

licentiatframläggning, enligt handling. 

 

Beslutet ersätter delegationsbeslut FST del 2016-026  

(DNR LiU-2016-00002) som fattades 2016-04-22. 

 

 

  

 

 

 

 

Delges: 

Prefekterna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
Forskarstudierektorerna vid IDA, IEI, IFM, IMT, ISY, ITN, MAI 
Forskarutbildningsnämnden 
 
 

 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

sekreterare  justerare 
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Instruktion till prefekten rörande beslut om 
licentiatframläggning 
 

Fakultetsstyrelsen har bemyndigat forskarutbildningsnämnden att besluta om de 

närmare formerna för licentiatavhandlingens bedömning och framläggning. 

Forskarutbildningsnämnden har i FUNP16-1.8, FUNP16-2.5, FUNP16-3.5 samt 

FUNDel16-22 beslutat att det vid licentiatavhandlingens framläggning ska 

finnas både en betygsförrättare och en opponent utsedda av prefekten som också 

beslutar om tid för framläggningen.  

 

Innan betyg (godkänd eller underkänd) sätts på en licentiatavhandling skall 

denna ha försvarats vid ett offentligt seminarium, vid vilket en betygsförrättare 

och opponent ska medverka. Båda dessa ska ha doktorsexamen och minst en av 

dem måste komma från ett annat lärosäte. Detta obligatoriska seminarium ska, 

om inte dekanus medgivit annat, hållas under terminstid och ska kungöras senast 

tre veckor i förväg. 

 

Det åvilar prefekten att utöver tidpunkt för framläggningen även utse 

betygsförrättare och opponent. Detta ska göras på särskild blankett som även 

skickas för kännedom till Forskarutbildningsnämndens sekreterare senast då 

seminariet annonseras. Om prefekten är en av respondentens handledare ska 

betygsförrättare och opponent utses av forskarutbildningsnämndens ordförande. 

Övriga centrala föreskrifter rörande licentiatseminariet återfinns i tekniska 

fakultetens studiehandbok för forskarutbildningen och i LiUs utbildningsordning 

för utbildning på forskarnivå. Notera särskilt att kurskrav och andra prov skall av 

huvudhandledaren vara godkända vid framläggningstillfället. 

 

I tveksamma fall ska råd inhämtas från fakultetens forskarutbildningsnämnd. 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson 

Dekanus 

 

 


