
 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

 
  

 
 

 

 
 

  

 

 
  

 
 

 

 
 

 
   

 
 

  
 

   
 
 
  
 

 
 

 
 

  
 

 Dnr: 

Beslut om licentiatuppsats och seminarium 
Decision on licentiate thesis and seminar 

Ort och datum för licentiatseminarium: 
Place and date of the licentiate seminar: 

Doktorandens namn: 
Name of the doctoral student: 

Doktorandens personnummer: 
Civic registration number of the doctoral student: 

Licentiatuppsatsens titel: 
Title of the licentiate thesis: 

Forskarutbildningsämne (och eventuell inriktning): 
Subject (and specialisation if any): 

Avsedd examen (t.ex. filosofie, teknologie, ekonomie): 
Intended degree (eg, Philosophy, Licentiate of Engineering, Licentiate of Science in Business and Economics): 

Fortsätter studierna efter licentiatexamen* 
Continuing studies after licentiate degree * 

Avslutar studierna 
Completion of studies 

*Om doktorand endast antagits till licentiatexamen måste doktoranden ansöka om ny antagning för att fortsätta 
studierna till doktorsexamen. Ansökan om antagning görs på särskild blankett. 
*Doctoral student who only is admitted to licentiate degree, must apply for new admission to continue the studies for a doctoral degree. 
Application for admission is made on a special form. 

Beslut om licentiatuppsats och seminarium 
Decision on the licentiate thesis and seminar 

GODKÄND 
PASS 

UNDERKÄND 
FAILED 

Underskrift av examinator 
Signature of the examiner 

Datum: Date: Underskrift: Signature: 

………………………… ……………………………………………………………. 

Namnförtydligande: Printed name:

 ……………………………………………………………. 

Expediering av beslut: Dispatch of the decision: 

Till avdelningen Utbildningsstöd för hantering i Ladok. Utbildningsstöd skickar även kopia till doktorand. 
To Student Affairs for registration in Ladok. Student Affairs also sends a copy to the doctoral student. 

Fastställd av forskarutbildningsutskottet 2016-10-18, dnr L 2015/42 
Approved by the Committee for doctoral education, Halmstad University 2016-10-18 reg. L 2015/42 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Utdrag ur Riktlinjer för examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad: 

Licentiatseminariet 
Licentiatseminariet ska, åtminstone i grova drag, ske enligt följande: 
1. Examinator hälsar alla välkomna samt presenterar respondenten och opponenten. Examinator 
presenterar eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade. Vidare 
presenterar examinator dispositionen för seminariet. 
2. Examinator lämnar över ordet till respondenten med uppmaning att presentera eventuell errata. 
3. Efter eventuell presentation av errata presenterar respondenten en sammanfattning av uppsatsen och de 
vetenskapliga bidrag den beskriver under ca 30-40 minuter. 
4. Opponenten diskuterar uppsatsen med respondenten i ca 45-60 minuter genom att ställa frågor som 
möjliggör för respondenten att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. 
Alternativt kan opponenten presentera uppsatsen och placerar den relativt övrig forskning inom 
ämnesområdet. Respondenten ska i så fall fås möjlighet att kommentera opponentens uppfattning om 
uppsatsen. Under denna del av seminariet får inte övriga åhörare delta i diskussionen. 
5. Examinator inbjuder samtliga åhörare att ställa frågor till respondenten och kommentera uppsatsen. 
Hela akten tar normalt c:a två timmar. 

Licentiatseminariet får hållas på svenska eller engelska. Språket bestäms i första hand med hänsyn till 
respondent och opponent, och i andra hand med hänsyn till förväntade åhörare. 

Betyg på licentiatuppsats 
En licentiatuppsats ska bedömas med något av betygen underkänd eller godkänd. Vid betygssättningen ska 
hänsyn tas till innehållet i uppsatsen samt till presentation och diskussion av uppsatsen under 
licentiatseminariet. 

Betyg för en licentiatuppsats ska beslutas av den examinator som utses särskilt för varje licentiatexamen. 
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