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Förslag
2022-02-17

Anna Nyberg
Utbildningsledare

Revidering av regler för licentiatseminarium (SU FV-0467-22)
Bakgrund
Regler för licentiatseminarium vid Samhällsvetenskapliga fakulteten beslutades 2021-09-05.
Sedan dess har flera relevanta regelsamlingar förändrats, bland annat Regler för utbildning och
examination på forskarnivå och Regler för disputation vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Detta har lett till ett behov att uppdatera reglerna för licentiatseminarium.
Den föreslagna revideringen omfattar bland annat förändringar i regler för utseende av opponent,
ordförande och examinator eller betygsnämnd och tillägg avseende beaktande av jäv samt
institutionens granskning inför licentiatseminarium.
Förslaget har diskuterats i Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på
forskarnivå. Arbetsgruppen föreslog, vid möte den 26 januari, att Samhällsvetenskapliga
fakultetsnämnden beslutar om reviderade regler för licentiatseminarium.

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar att:
- fastställa revidering av Regler för licentiatseminarium vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: +46-8-16 20 00
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Regler för licentiatseminarium vid
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Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Beslutsdatum

2012-09-05, reviderade 2022-02-XX

Dnr

SU FV-0467-22

Giltighetstid

2022-02-XX - tillsvidare

Ersätter dokument

Riktlinjer för licentiatseminarium, 2012-09-05

Ansvarig förvaltningsavdelning

Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Ansvarig handläggare

Anna Nyberg

Beskrivning:
Detta dokument kompletterar Högskoleförordningen samt Stockholms universitets regler för
utbildning och examination på forskarnivå med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala
tillämpningsregler.
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Inledning

Enligt högskoleförordningen avslutas forskarutbildning med doktorsexamen eller licentiatexamen.
Utbildningen ska omfatta 120 högskolepoäng för en licentiatexamen. För licentiatexamen ska
doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng godkänd. Uppsatsens
utformning är en fråga för respektive forskarutbildningsämne, men rekommendationen från
fakulteten är att man följer formen för en avhandling. Institutionerna har relativt stor frihet att
utforma examinationen inom ramen för de riktlinjer som beslutats av Rektor 2010-12-16 Dnr SU 3013153-10.
Examinationen sker i samband med ett offentligen utlyst licentiatseminarium. Utlysningen ska ske
minst tre veckor innan seminariet. Den vetenskapliga uppsatsen ska innan seminariet finnas
tillgänglig vid institutionen och distribueras till ämnesmässigt relevanta institutioner inom Sverige.
Uppsatsens sammanfattning ska läggas in i DiVA minst tre veckor innan seminariet
Den som har blivit godkänd vid licentiatseminariet och fullgjort erforderliga kurser inom
forskarutbildningen kan ta ut licentiatexamen.
Efter samråd med prefekt, utser institutionsstyrelsen för varje licentiatseminarium opponent,
ordförande samt en examinator. Som alternativ till examinator kan utses en betygsnämnd med tre
ledamöter. Nämnda beslut kan även delegeras till prefekt. Vid utseende av opponent, examinator
och betygsnämnd bör könsfördelningen beaktas. Om prefekten är doktorandens handledare,
ordförande för seminariet eller ledamot i betygsnämnden ska samråd ske med stf prefekt. Om
doktoranden är verksam vid institut utan egen utbildning på forskarnivå ska samråd ske med
samarbetande institutions prefekt.

Institutionens granskning inför licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen ska ha granskats inför seminariet. Prefekt beslutar, efter samråd med
handledarkollegiet, professorskollegiet eller motsvarande, om licentiatseminariet ska tillrådas eller
avrådas. Om prefekten är doktorandens handledare övergår beslutsrätten till stf prefekt.
Skriftliga rutiner för granskningsförfarandet, samt handläggningen av eventuell avrådan eller
rekommendation om uppskjutande av licentiatseminarium, ska finnas vid institutionen. Eventuell
avrådan ska dokumenteras skriftligt av institutionen.

Tid och plats

Licentiatseminariet ska äga rum på terminstid. Om det finns särskilda skäl får dekanus medge att
seminariet äger rum på annan tid än terminstid. Tid och plats beslutas av institutionen. Seminariet
ska som regel ske i Stockholms universitets lokaler
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Jäv

Eventuella jävsförhållanden ska alltid beaktas vid val av ordförande, opponent, examinator och i
förekommande fall vid sammansättningen av betygsnämnd. Information om gällande jävsregler finns
på universitetets hemsida.

Ordförande

Ordförande för seminariet ska vara docent eller professor vid doktorandens institution och får inte
vara doktorandens handledare.

Opponent

Opponenten ska ha lägst doktorsexamen, vara obunden gentemot doktoranden och avhandlingen
och får inte komma från samma institution som doktoranden eller någon av handledarna.
Opponenten bör ha sin verksamhet utanför Stockholms universitet.

Examinator/betygsnämnd

Examinator och betygsnämndsledamöter ska ha doktorsexamen. Examinator eller minst en av
ledamöterna i betygsnämnden ska vara professor. Examinator ska vara verksam vid doktorandens
institution. Även betygsnämndsledamöter kan vara verksamma vid doktorandens institution. Varken
handledare eller ordförande får vara examinator eller ingå i betygsnämnden

Miljö och hållbarhet

Beakta miljöhänsyn och hållbarhet genom att välja opponent och ledamöter som kan resa på ett
miljövänligt sätt alternativt delta digitalt.

Efter seminariet

Beslut om betyg bör tas i omedelbar anslutning till seminariet.
En licentiatavhandling ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Både
avhandlingens innehåll och det offentliga försvaret ska beaktas vid betygssättningen.
Betygsnämnden är beslutsför när alla ledamöter är närvarande. Det beslut som flest enas kring
gäller.

Dispens

Licentiatseminariet ska följa regelverket, men om det finns särskilda skäl kan i vissa fall dispens ges.
Eventuell dispensansökan skickas till dekanus.

