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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

Ändring av Allmän studieplan för forskarutbildningen 
(”Studiehandboken”) 
 
Fakultetsstyrelsen beslutar att bestämmelsen i Studiehandboken om betygssättning av 
licentiatavhandlingen (Avsnitt 6.2, §11) ersätts med en lydelse som medger att en annan person än 
huvudhandledaren kan vara examinator. Vidare tydliggörs att betygsättningen även grundar sig på 
försvaret av licentiatavhandlingen. 
 
Tidigare lydelse 
 
§11  Betyg på licentiatavhandlingen sätts av huvudhandledaren. För betyget godkänd skall den 

forskarstuderande visat sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, samt aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta. Studenten skall vidare visat förmåga att kritiskt, 
självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete 
och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. Slutligen skall studenten visat förmåga att 
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

 
Ny lydelse (ändringar i fet stil) 
 
§11  Betyg på licentiatavhandlingen inklusive försvaret av denna sätts normalt av 

huvudhandledaren. Forskarutbildningsnämndens ordförande kan fatta beslut om undantag 
från detta. För betyget godkänd skall den forskarstuderande visat sådan färdighet som fordras för 
att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet, samt aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta. Studenten 
skall vidare visat förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett 
begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom 
bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. Slutligen skall studenten visat 
förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 
kunskapsutveckling. 

 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag 
som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Helen Dannetun, ordförande, ledamöterna Ulf Nilsson, 
föredragande, Magnus Berggren, Göran Bergqvist, Karin Wårdell, Petter Krus, Fredrik Gustafsson, 
Bengt Assarsson, Astrid Lundmark, Martin Nyström och Pontus Stenberg. Vidare har närvarit 
personalföreträdare Janerik Lundquist, fakultetsdirektör Viktor Arnell, kanslichef Per Larsson och 
styrelsekoordinator Maria Boberg. 
 
 
 
Helen Dannetun  Maria Boberg 


