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Föreskrifter för anmälan om disputation, betygsnämnd och 
opponent 
 
De krav och riktlinjer som gäller för betygsnämndens sammansättning och åtagande framgår av 
högskoleförordningen kap 6 §§33–35. Fakultetsstyrelsen fattar beslut om att disputation får ske, 
om utseende av opponent, betygsnämnd och ordförande för disputationen. 
 
Tidpunkt för disputationer   
Följande tider ska gälla inom naturvetenskapliga fakulteten: 
 
Disputationer ska ske under terminstid (det innebär oftast start 1 september). På vårterminen får 
dessa dock ske fram till och med sista fredagen innan midsommar (innebär ca 16 juni). 
Terminstider fastställs årligen av utbildningsnämnden. Under perioden 22 dec–6 jan får inga 
disputationer äga rum. Disputationer ska ske i Lund, om inte särskilda skäl för annan ort finns. 
Detta avgörs av fakultetsstyrelsen. 
 
Spikning (offentliggörandet) ska ske 3 veckor innan disputation under terminstid. Om 
disputationen hålls i början av höstterminen får dock 1 vecka av de 3 veckorna ligga utanför 
terminstid. Det innebär att spikning inför höstterminen får ske ca 25/8, i annat fall ska spikningen 
göras redan under vårterminen. Den tidigaste dagen under höstterminen för 
disputation/seminarium, såvida spikning inte görs redan före sommaren, blir således ca 15/9. 
 
Samtidiga disputationer: Inom fakulteten får det bokas två disputationer per dag inom samma 
ämnesområde, en disputation på förmiddagen och en disputation på eftermiddagen. Disputation 
får inte ske samtidigt som en disputation inom näraliggande ämnesområde inom LTH. 
 
Om särskilda skäl finns kan fakultetsstyrelsen efter anhållan från doktoranden, besluta om annan tid 
eller om samtidiga disputationer. 
 
Anmälan om att disputation ska äga rum 
Anmälan ska skickas in till Kansli N minst 2 månader innan disputationen. Anmälan görs av 
ämnesansvarig (motsv.) via webbformuläret som finns fakultetens webb. Anmälan ska skrivas ut, 
undertecknas av ämnesansvarig och skickas in till kansliet. 
 
Opponent 
Till fakultetsopponent kan person utses som har vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet för 
avhandlingen. Opponenten får inte vara anställd vid Lunds universitet. Opponenten ska lägst 
inneha docentkompetens eller motsvarande (motsvarande gäller opponenter från utlandet). Vid val 
av opponent bör man eftersträva att få en så skicklig forskare som möjligt, helst inom ämnes-
området. Opponent kan vara emeritus. Opponenten ska stå obunden gentemot doktoranden och 
handledaren. 
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