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Forskarutbildning
Hälsa och Livsstil

Halvtidsseminarium – Seminariets genomförande
Beslutat av styrgrupp för forskarutbildning, Akademin för hälsa och välfärd.

Halvtidsseminarium är ett offentligt utlyst seminarium inom forskarutbildningen i hälsa och
livsstil då doktoranden antagits till doktorsexamen.
Seminariet genomförs inom ramen för seminarieserien Hälsa och Livsstil vid Akademin för
hälsa och välfärd. Seminarietiden är två timmar. Ordförande vid seminariet är
huvudhandledare alternativt biträdande handledare som är anställd vid Högskolan i
Halmstad.
Seminariet inleds med att ordföranden hälsar alla välkomna och presenterar doktoranden,
granskningskommittéen ledamöter och beskriver seminariets syfte och genomförande.
I seminariets första del presenterar doktoranden sitt avhandlingsarbete så långt som detta har
framskridit, samt ger en kort beskrivning av det arbete som planerats fram till disputation.
Doktorandens presentation ska också ge en bild av dennes kunskap i
forskarutbildningsämnet samt den inriktningsspecifika kunskap som utmärker
avhandlingsprojektet. Denna presentation bör omfatta ca 15-20 min. Därefter vidtar
granskarnas diskussion med doktoranden under ca 60 min kring det arbete som presenterats
och de handlingar (sammanfattning, forskningsplan, manus, artiklar) som skickats ut innan
seminariet. Granskningens fokus är doktorandens kunskaper och färdigheter,
avhandlingsarbetets vetenskapliga kvalitet och progress och ska ske i relation till
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Högskoleförordningens mål för examina på forskarnivå och den allmänna studieplanen för
forskarutbildningen i Hälsa och Livsstil 12.
Det är viktigt att alla delar i seminariematerialet får möjlighet att genomlysas och att
doktoranden ges möjlighet att diskutera sitt område och frågeställning, avhandlingens
empiriska bas och metodologi, liksom teorival och etiska överväganden. Avhandlingens
innehåll ska diskuteras i relation till forskarutbildningsämnet hälsa och livsstil, och i relation
till doktorandens inriktning (omvårdnad, handikappvetenskap eller idrottspsykologi).
Under diskussionen är det viktigt att doktoranden får möjlighet att kommentera de
synpunkter och eventuella förslag som granskarna ger.
Då granskningskommittén avslutat sin del av seminariet ges auditoriet tillfälle att under ca
15 min ge synpunkter och ställa frågor. Därefter tackar ordföranden doktorand och
granskare och avslutar seminariet.
Efter seminariet sammanträder granskningskommitténs disputerade forskare, doktorand och
handledare. Vid mötet lämnar kommittén, en sammanfattande bedömning i relation till
målen för doktorsexamen, av avhandlingsarbetets kvalitet och uppnådda resultat samt
kommenterar den fortsatta planeringen mot examen (se Protokoll vid halvtidsseminarium,
Dnr L 2017/25).
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Se SFS 1993:100 Högskoleförordningen, bilaga 2, examina på forskarnivå
Se, Allmän studieplan för forskarutbildning i Hälsa och Livsstil, Dnr L 2013/105
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