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Från den 1 januari 2014 finns vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur en gemensam 
Forskarutbildningsnämnd (FUN) som samlar de tre inriktningarna Arkeologi, Laborativ arkeologi 
samt Antikens kultur och samhällsliv. 

 
FUN består av samtliga huvudhandledare samt de övriga handledare som är verksamma vid 
institutionen. Nämndens uppgift är att granska och kvalitetssäkra forskarutbildningen. Nämnden 
sammanträder normalt två gånger per termin. Ordförande och sammankallande är studierektor för 
utbildning på forskarnivå. 

 
För varje doktorand ska det finnas en granskningsgrupp bestående av handledarna samt en ytterligare 
person från FUN som är från en annan inriktning än doktoranden. Granskningsgruppens uppgift är att 
granska och kvalitetssäkra den enskilda doktorandens forskarutbildning. De som ingår i 
granskningsgruppen för en enskild doktorand kan inte senare ingå i dennes betygsnämnd. 
Granskningsgruppen träffas första gången i samband med doktorandens halvtidsseminarium. Därefter 
träffas gruppen minst en gång per år. 

 
När granskningsgruppen uppfattar att högst ett år återstår till planerad disputation beslutas i samråd 
med doktoranden om datum för slutseminarium, vilket bör infalla 6-12 månader före planerat 
disputationsdatum. Inför detta ska en kapiteldisposition samt en substantiell del av avhandlingen, 
såsom några centrala kapitel eller artiklar, föreligga i färdig textform. Dessa ska finnas tillgängliga för 
läsning minst en månad före slutseminariet. Vid slutseminariet har en särskild utsedd kommentator till 
uppgift att kritiskt granska den föreliggande texten. Denna kommentator kan senare inte fungera som 
opponent eller medlem av den aktuella doktorandens betygsnämnd. 

 
Efter slutseminariet sammanträder granskningsgruppen och tar ställning till vilka eventuella särskilda 
åtgärder som behöver vidtas för att kvalitetssäkra den kommande avhandlingen. Huvudhandledaren 
ansvarar för att doktoranden muntligen och skriftligen meddelas resultatet av denna bedömning. 

 
Efter slutseminariet följer granskningsgruppen fortsatt avhandlingsarbetet och meddelar genom 
huvudhandledaren FUN när doktoranden bedöms vara klar att lägga fram sin avhandling. I FUN 
redogör huvudhandledaren för avhandlingens vetenskapliga innehåll och hur doktorandens samlade 
forskarutbildning svarar mot examensmålen i den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå 
i arkeologi. Efter denna redogörelse fattar FUN beslut om huruvida disputation ska tillrådas eller 
avrådas. 

 
En skriftlig redogörelse för granskningen av avhandlingen ska tillsändas doktoranden och 
fakultetskansliet. Av redogörelsen ska framgå vilka rutiner som följts, beslut som fattats med kort 
motivering, vilka personer som deltagit i granskningen, samt att FUN fattat beslutet. Doktoranden ska 
efter granskningen få skriftlig tydlig information om vilka eventuella kompletteringar och justeringar 
som måste genomföras före disputation. Ordförande för FUN ansvarar för att den skriftliga 
redogörelsen blir genomförd. 


