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Anvisning om betygsnämnd för betygssättning av
doktorsavhandling
Betyg på avhandling
Betyg på avhandling som läggs fram vid KTH sätts av en betygsnämnd i samband med disputation.
Betygsnämnd utses för varje avhandling/disputation. Betyget kan vara godkänd eller underkänd.

Betygsnämndens sammansättning
Forskarutbildningsansvarig (FA) vid aktuell skola utser ledamöter i betygsnämnd.
En betygsnämnd ska bestå av tre eller fem ledamöter. FA bestämmer antalet ledamöter i varje enskilt
fall.
Samtliga ordinarie ledamöter i betygsnämnden bör hämtas utanför KTH. Maximalt en av de ordinarie
ledamöterna kan komma från KTH. Majoriteten av betygsnämndens ledamöter ska vara docenter eller
ha motsvarande kompetens. Som minimikrav för ledamot i betygsnämnd gäller avlagd doktorsexamen.
I betygsnämnden ska ingå minst en person med god kännedom om den svenska utbildningen på
forskarnivå, examinationen samt lärandemålen för svensk doktorsexamen. Både män och kvinnor bör
normalt vara representerade i betygsnämnden. Om samtliga föreslagna ledamöter är av samma kön ska
detta motiveras. En ersättare ska alltid utses och kan hämtas inom doktorandens enhet (institution).
Förhandsgranskaren kan utses till ersättare.
Betygsnämndens ledamöter ska närvara vid disputationen.
Vid utseende av ledamöter i betygsnämnd ska gällande jävsregler beaktas och uppmärksammas.

Betygsnämndens sammanträde
Betygsnämnden sammanträder snarast möjligt efter disputationen. Betygsnämndens ledamöter ska
utse en ordförande inom sig. Vid betygsnämndens sammansträde ska opponent och huvudhandledare
delta. Opponenten ska avge ett muntligt yttrande över avhandlingen. Betygsnämnden kan adjungera
fler personer till sammanträdet vid behov.

Betygsnämndens beslut
Betygsnämndens sammanträde och beslut ska dokumenteras i ett protokoll som omedelbart ska
justeras av samtliga ledamöter i betygsnämnden. Protokollet ska lämnas till berört skolkansli.
Är nämnden inte enig i sitt beslut att godkänna avhandlingen eller om avhandlingen underkänns ska
skälen för beslutet redovisas i protokollet eller annan handling. Detsamma gäller de skäl som en
enskild ledamot har anfört i skiljaktig mening eller i annan ordning. Andra närvarande än ledamöterna
har rätt att få avvikande mening antecknad.

1 (1)

