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Riktlinjer för granskningsprocessen inför beslut om disputation vid Institutionen 
för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 
 

Beslut om dessa riktlinjer är fastställda av institutionsstyrelsen vid Institutionen för 
Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 2015-04-22 i anslutning till § 2 i dokumentet 
Riktlinjer för disputationer vid humanistiska fakulteten, antagna 2013-12-10 och 
reviderade 2014-05-06, 2014-09-02 och 2015-03-03. 
 
Vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier gäller följande vid 
granskning av doktorsavhandlingar: 
 

1. Avhandlingsarbetet presenteras för, och granskas av, institutionens övriga forskare 

och lärare vid åtminstone tre seminarietillfällen. 

 

2. Slutseminariet är obligatoriskt. När doktorand, huvudhandledare och handledare 

fattat beslut om slutseminarium schemaläggs tid och plats i institutionens 

kalendarium. En eller flera opponenter kan utses. Arvodering beslutas av prefekten. 

 

3. Efter seminariet lämnar opponenten/ opponenterna sina synpunkter till doktorand 

och huvudhandledare. Det ska tydligt framgå vad som föreslås för att avhandlingen 

ska kunna försvaras vid en disputation. 

 

4. Doktorand och huvudhandledare diskuterar vilka justeringar, tillägg eller 

strykningar som kan eller bör göras i avhandlingsmanuskriptet i beaktande av 

opponenternas synpunkter. 
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5. När doktorand och huvudhandledare anser att avhandlingen är klar för disputation, 

lämnas avhandlingen till handledarkollegium som i samråd med prefekten och 

huvudhandledare utser en eller två slutläsare att granska avhandlingen. Slutläsarna ska 

vara disputerade. Minst en av dessa ska representera forskarutbildningsämnet vid 

institutionen. 

 

6. Slutläsarnas uppgift är att avge var sitt yttrande om att disputationen tillrådes eller 

bör avrådas ifrån. Yttrandet ska motiveras kort och skickas till huvudhandledaren och 

studierektor för utbildning på forskarnivå senast tio arbetsdagar efter att 

avhandlingsmanuskriptet mottagits. 

 

7. Om slutläsarna avråder från disputation ska de lämna detaljerad skriftlig 

information om vilka eventuella kompletteringar och justeringar som måste göras för 

att disputation kan tillrådas. 

 

8. Beslut om huruvida disputation ska tillrådas eller avrådas ifrån fattas av prefekten i 

samråd med huvudhandledare. 

 

9. Fakultetsopponent och betygsnämnd utses av Humanistiska fakultetsnämnden på 

förslag från institutionens prefekt. Prefekten ska samråda med huvudhandledaren 

innan förslaget lämnas till fakultetsnämnden. Fakultetsopponent ska enligt gällande 

regler vara extern och får inte vara identisk med opponent vid slutventileringen. 

Personer som tidigare utsetts till granskare eller slutläsare får inte ingå i 

betygsnämnden. 

 

10. Disputationen genomförs enligt Riktlinjer för Disputationer vid Humanistiska 

Fakulteten Dnr SU FV-1.1.2-2802-13.       


