Riktlinjer för förhandsgranskning av licentiatuppsats och
doktorsavhandling vid Högskolan i Halmstad
Fastställd av Forsknings- och utbildningsnämnden 2015-10-15. Dnr L 2015/120

Enligt Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad är det forskningsoch utbildningsnämnden som fastställer rutiner för förhandsgranskning av licentiatuppsats
och doktorsavhandling.
Förhandsgranskning av doktorsavhandling och licentiatuppsats syftar till att säkerställa att
materialet i avhandlingen/uppsatsen uppfyller kraven för licentiatuppsats/doktorsavhandling
i relation till de mål för examina på forskarnivå som anges i Högskoleförordningen (SFS
1993:100)1 samt de mål som anges i den allmänna studieplanen för respektive ämne på
forskarnivå för att tas upp till disputation/licentiatseminarium.
Intyg om genomförd förhandsgranskning av licentiatuppsats/doktorsavhandling ska alltid
bifogas anmälan om licentiatseminarium/disputation.
En jävssituation får inte förekomma mellan granskare och handledare eller granskare och
doktorand.
Rutinerna som presenteras i detta dokument delas upp för respektive område där Högskolan
bedriver utbildning på forskarnivå.

Inom området hälsa och livsstil
Licentiatuppsats
Förhandsgranskning av licentiatuppsats ska genomföras av granskare med ämneskunskap
inom området hälsa och livsstil samt med kunskap inom den inriktning
(handikappvetenskap, omvårdnad eller idrottspsykologi) som det vetenskapliga arbetet har.
Granskaren ska lägst ha doktorsexamen och komma från annat lärosäte.
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Doktorsavhandling
Förhandsgranskning av doktorsavhandling ska genomföras av en granskningskommitté
bestående av tre ledamöter som kan utgöra den tilltänka betygsnämnden. Ledamöterna ska i
normalfallet vara seniora forskare (lägst docent). Till kommittee kan i vissa fall ledamot som
bedöms ha motsvarande meritering som senior forskare utses som granskare. Minst en av
ledamöterna ska komma från annat lärosäte och båda könen bör vara representerade.
Kommitteen ska sammantaget ha kunskap inom området hälsa och livsstil och den
inriktning (handikappvetenskap, omvårdnad eller idrottspsykologi) som det vetenskapliga
arbetet har.

Inom området innovationsvetenskap
Licentiatuppsats
Förhandsgranskning av licentiatuppsats sker genom ett slutseminarium. Slutseminarium för
licentiatuppsats sker i slutet av doktorandens arbete med licentiatuppsatsen.
Underlaget ska bestå av ett färdigt och sammanhängande förslag på manus för
licentiatuppsats.
Minst en opponent ska granska underlaget. Opponenten ska ha lägst doktorsexamen,
komma från ett annat lärosäte och ha ämneskunskap inom området innovationsvetenskap
med inriktning mot företagsekonomi eller industriell organisation.
Doktorsavhandling
Förhandsgranskning av doktorsavhandling sker genom ett slutseminarium. Slutseminarium
för doktorsavhandling äger rum i slutskedet av utbildningen.
Underlaget ska bestå av ett färdigt och sammanhängande förslag på avhandlingsmanus.
Minst en opponent ska granska underlaget. Opponenten ska ha lägst docentkompetens,
komma från ett annat lärosäte och ha ämneskunskap inom området innovationsvetenskap
med inriktning mot företagsekonomi eller industriell organisation.

Inom området informationsteknologi
Licentiatuppsats
Förhandsgranskning av licentiatuppsats ska genomföras av en för ämnet kompetent person.
Granskaren ska lägst ha doktorsexamen. Granskaren kan vara anställd vid Högskolan i
Halmstad.
Granskaren ska undersöka om materialet i uppsatsen uppfyller kvalitativa och kvantitativa
krav för att tas upp till licentiatseminarium.
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Doktorsavhandling
Förhandsgranskning av doktorsavhandling ska genomföras av en för ämnet kompetent
person. Förhandsgranskningen ska genomföras av en extern person, som kan vara den
tilltänkta opponenten. Granskaren ska vara docent eller ha motsvarande kompetensnivå.
Personen får inte vara anställd vid Högskolan i Halmstad.
Granskaren ska undersöka om materialet i avhandlingen uppfyller kvalitativa och
kvantitativa krav för att tas upp till disputation.

Sida 3 (3)

