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Anvisning om disputation
Tider för disputationer
Disputation kan ske 7 januari -

15 juni

samt 15 augusti -

20

december.

Anmälan om disputation
Doktoranden anmäler önskemål om att lägga fram sin avhandling för disputation till berörd skola
senast fem (5) veckor innan planerat disputationsdatum. Dessa fem veckor måsta falla inom ramen för
datumen ovan. Skolorna kan fatta beslut om tidigare anmälan. Tiden måste falla inom ramen för
datumen ovan.
Anmälan görs på särskild blankett. Till anmälan bifogas en fastställd individuell studieplan för
doktorsexamen samt redovisning av genomförd förhandsgranskning.
Huvudhandledaren föreslår opponent, ledamöter i betygsnämnd samt ordförande för disputationen.

Beslut om disputation
Skolans forskarutbildningsansvarig (FA) fattar beslut om disputation inklusive beslut om tid och plats
för denna. Vidare utser FA opponent, betygsnämndsledamöter samt ordförande vid disputationen.
Skolan ansvarar för att beslut om disputation distribueras till berörda parter och att information läggs
ut i KTH:s kalender. Registrator anslår beslutet på KTH:s officiella anslagstavla minst tre veckor innan
disputationen.
Skolan ansvarar för distribution av avhandlingen enligt fastställd distributionslista.

Ordförande vid disputation
Ordförande för disputation utses av skolans forskarutbildningsansvarig (FA).
Ordförande vid en disputation ansvarar för att disputationen genomförs så som avsetts. Därmed avses
att formalia följs och att respondent, opponent och betygsnämnd ges de förutsättningar som krävs för
en väl genomförd presentation och opposition.
Ordförande vid disputation ska vara annan person än någon av handledarna.
Ordförande ska överlämna blankett för betygsnämndens protokoll till betygsnämnden. Ordförande bör
även säkerställa att protokollet kan lämnas direkt till skolans kansli efter sammanträdets slut.

Beskrivning av disputation
Närvarande vid disputationen är opponenten, doktoranden (respondent), betygsnämndens ledamöter,
ordföranden och, i regel, huvudhandledaren. Dessutom är disputationen öppen för den intresserade
allmänheten.
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Huvudaktörer vid disputationen är opponent och respondent, men det är också mycket viktigt att
betygsnämndens ledamöter aktivt deltar i diskussionen om avhandlingen.
Det finns inga detaljerade föreskrifter om hur själva oppositionen och försvaret av avhandlingen ska gå
till. Vid KTH tillämpas normalt den procedur som beskrivs nedan, men smärre avvikelser kan
förekomma.
1. Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och presenterar respondenten och opponenten.
Ordföranden redogör för var forskningen har bedrivits, vem/vilka som utöver respondenten har
deltagit i projektet. Ordföranden avslutar introduktionen med att upplysa de närvarande om att de
kommer att beredas möjlighet att ställa frågor efter opponentens granskning.

Ordföranden överlämnar ordet till respondenten, så att denne får möjlighet att kommentera
eventuella formella fel i avhandlingen.
2.

3. Härefter lämnar respondenten - eller i vissa fall opponenten - en kort sammanfattning av
avhandlingen. I sammanfattningen tas bl. a. upp problemställningar, uppnådda resultat och resultatens
vetenskapliga och samhälleliga intresse. Sammanfattningen gäller den aktuella avhandlingen och får
inte vara en föreläsning över aktuella forskningsproblem inom forskningsområdet. Sammanfattar
opponenten avhandlingen ges respondenten möjlighet att kortfattat kommentera och komplettera
sammanfattningen.
4. Opponenten diskuterar avhandlingen med respondenten och ställer frågor som huvudsakligen ska
beröra det arbete som beskrivs i avhandlingen. Det får inte ha karaktären av ett allmänt förhör. Ibland
är det dock nödvändigt att, som bakgrund, förmedla kompletterande information. Opponenten
förklarar granskningen avslutad och lyckönskar, om han/hon så önskar, respondenten. Under denna
del av disputationen får åhörarna inte delta i diskussionen.
5. När opponentens granskning avslutats ska ordföranden uppmana betygsnämndens ledamöter att
med respondenten diskutera de frågor som ledamöterna anser behöver belysas ytterligare. Därefter ges
övriga närvarande möjlighet att ställa frågor och/eller kommentera avhandlingen. I den diskussion
som kan följa har huvudhandledare, opponent och respondent rätt att delta.
6. Ordföranden tackar sedan opponenten och respondenten å universitets vägnar.
Hela disputationsakten tar normalt ca 2 - 3 timmar.
Betygsnämnden sammanträder snarast möjligt efter disputationen. Ordförande överlämnar blankett
för betygsnämndens protokoll till betygsnämnden.
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