Riktlinjer för granskningsprocessen inför
doktorsdisputation och licentiatseminarium
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska,
nederländska och tyska
1. Inför slutseminarium
a) Tidpunkten för slutseminariet bestäms i samråd mellan
doktoranden och handledarna. Det är av vikt att slutseminariet
inte kommer för tidigt i processen. Slutseminarium är ett
obligatoriskt steg inför såväl doktorsdisputation som
licentiatseminarium.
b) Manuset som presenteras på slutseminariet skall föreligga i
så fullständigt skick som möjligt, vilket innebär att alla delar
(såsom kapitel, notapparat och litteraturlista) skall ingå. Det är
handledarna som bedömer om manuset är färdigt att
presenteras på slutseminarium.
c) Recensent ("skuggopponent") på slutseminarium skall i
första hand vara en extern forskare. Förslag på skuggopponent
lämnas av huvudhandledaren i samråd med handledaren efter
det att doktoranden har hörts. Om särskilda skäl föreligger kan
två skuggopponenter förordnas som granskare av en
doktorsavhandling.
d) Huvudhandledare bör vara närvarande på slutseminariet.
2. Efter slutseminarium
Efter slutseminariet ska huvudhandledaren i samråd med
skuggopponenten sammanfatta den eventuella kritik som

framkommit vid seminariet.
Med beaktande av kritiken från skuggopponent, handledare
och seminariedeltagare beslutar doktoranden i samråd med
handledarna om upplägg av tidsplan fram till disputation. Vid
upprättandet av denna tidsplan tas hänsyn till eventuella behov
av språkgranskning liksom till Humanistiska fakultetsnämndens samt till tryckeriets riktlinjer för digital publikation
eller på förekommande fall tryckeriets riktlinjer. I de fall
omfattande kompletteringar behövs, upprättas en mer
detaljerad tidsplan.
3. Inför disputation/licentiatseminarium
a) Efter det att doktoranden reviderat arbetet utifrån de
kommentarer och synpunkter som framkommit vid
slutseminariet ska ytterligare en läsning göras. Denna kan
göras av skuggopponenten, en annan medlem av
handledarkollegiet på institutionen eller en annan extern
forskare.
b) Efter denna tredje läsares slutläsning godkänner
huvudhandledare och prefekt i samråd att avhandlingen kan
läggas fram för doktorsdisputation. Om texten bedöms som
icke färdig, måste doktorand och huvudhandledare inrätta en
ny tidsplan för omarbetning.
c) För licentiatseminarium räcker det med ett godkännande av
handledarna.
d) Prefekten anhåller om disputationen vid Humanistiska
fakulteten.
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