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Policy vid disputationer inom Institutionen för arkeologi och antikens kultur   
  
Föreståndare för respektive enhet/avdelning ser till att det finns ansvarig/ansvariga för 
nedanstående uppgifter:  
  

1. Kontakt med administrativ personal angående  
a. lokal för betygsnämndens sammanträde  
b. tekniken i disputationslokalen   
c. inköp av blommor till en kostnad av ca 400 kr  
d. information på webben så snart tid och plats för disputationen är klara  
e. smörgåsar alternativt fikabröd till betygskommittén  
f. inköp av frimärken och vadderade kuvert  

  
2. Att det finns glas och vatten till opponent och respondent vid disputationsakten  

  
3. Att det finns kaffe/te, dricka i betygskommitténs sammanträdesrum och att detta rum 

återställs efter mötet  
  

4. Insamling och inköp av disputationspresent   
  

5. Att i god tid informera doktoranden om vad som gäller för mottagningen i samband 
med disputationen  

a. institutionen betalar max 2000 kr för kostnader i samband med mottagningen   
b. doktoranden svarar för inköp  

  
6. Att överlämna disputationsprotokollet till registrator och studieadministratören  

  
Doktoranden själv ansvarar för bokning av lokal för disputationen och mottagningen.  

  
Doktorandkollektivet ansvarar för iordningställande av mottagningslokalen, liksom städning 
före och efter mottagningen. För doktorandkollektivet att tänka på; detta arbete bygger på 
reciprocitet, dvs. det man gör för någon annan får man ”tillbaks” när man själv disputerar.  
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Mall för underlag till hemsidan inför disputationer 
 
I den här mallen ser du vad för information som behöver lämnas till webbredaktör inför publicering 
av disputationsevent på hemsidan. Du skickar underlaget till helen.kollind@ark.su.se alternativt 
red@archaeology.su.se. Se exempel på beskrivning av disputation på sista sidan. 
 
 
Text:  

- Namn på personen som disputerar 
- Datum 
- Plats: Rum/Zoom 
- Namn på avhandlingen  

  
Opponent: 
Namn på opponent, universitet och hemland/hemort. 
 
Betygsnämnd: 
Namn på medlem, universitet/institution och titel. 
 
Reservmedlem till betygsnämnd: 
Namn på medlem, universitet/institution och titel. 
 
Avhandling: 
Länk till avhandling på DiVA samt bifogat foto på framsidan av avhandling.  
 
Webinar: 
Om disputationen sker helt eller delvis via Zoom behöver du skicka med en Zoom-länk till 
disputationstillfället och ytterligare en Zoom-länk till när betygsnämnden meddelar resultat. 
 
Tidsram:  
Underlaget behöver skickas in senast en vecka innan disputationen äger rum. 
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