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REGLER VID LICENTIATSEMINARIUM 

Övergripande 

Licentiatavhandlingen utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk 
(monografi) eller som en sammanfattning av vetenskapliga verk (sammanläggningsavhandling) 
som forskarstudenten har författat ensam eller gemensamt med andra personer. 

Avhandlingen ingår i Blekinge Institute of Technology licentiate dissertation series, och 
serienummer erhålls från högskolebiblioteket. 

Licentiatavhandlingen ska presenteras och diskuteras vid ett officiellt licentiatseminarium, varvid 
den också finns tillgänglig. Inför seminariet utser examinatorn en opponent. 

 
Mångfaldigande och distribution av avhandlingen 

Forskarstudenten bör kontakta det tryckeri som ska mångfaldiga avhandlingen i god tid före 
licentiatseminariet. 

Minst tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen finnas tillgänglig både tryckt och 
digitalt. De båda versionerna ska vara identiska så långt det är möjligt. Detta dokument ska 
motsvara det som ska spikas. Inga ändringar får göras i dokumentet (för eventuella ändringar 
härefter används errata-lista). 

Antalet exemplar som lämnas för spridning (inom högskolan och till övriga) kan variera mellan 
institutionerna. Forskarstudenten erhåller dock alltid minst 20 exemplar för eget bruk. 
Forskarstudenten ansvarar för att ombesörja den obligatoriska distributionen. 

Kostnaderna för tryckningen av avhandlingen betalas av institutionen Dock gäller det att om 
forskarstudenten önskar att avhandlingen trycks i en upplaga eller i ett utförande som överstiger 
det normala vid institutionen, kan forskarstudenten åläggas betala delar av merkostnaden. I de fall 
det är nödvändigt, ska tillåtelse begäras från förlag att mångfaldiga publicerade artiklar. 

 
Licentiatseminarium 

För licentiatseminariet utser examinatorn en opponent. Denne ska ha en ingående kännedom om 
avhandlingsämnet, granska licentiatavhandlingen i detalj och under licentiatseminariet avge sin 
bedömning av denna. Under licentiatseminariet ger forskarstudenten inledningsvis en allmän 
presentation av ämnet och sina resultat. Därefter diskuterar forskarstudenten sin uppsats med 
opponenten runt dennes frågeställningar. 

Förutsatt att opponenten förstår har forskarstudenten rätt att välja att föra sin talan på svenska 
eller engelska. 
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Anmälan av licentiatseminarium 

Före anmälan ska handledaren ta kontakt med forskningshandläggare vid avdelningen för 
utbildningsstöd för att fastlägga tidpunkt av licentiatseminarium. Detta ska ske i god tid så att 
seminariet inte kolliderar med disputation eller annat licentiatseminarium vid högskolan. 
Seminariet bör genomföras på något av BTH:s två campus. 

Handledaren ska skriftligen anmäla önskemål om licentiatseminarium. Anmälan sänds till 
registrator, registrator@bth.se. Anmälan ska vara registrator tillhanda senast fyra veckor före 
fastlagt datum. 

Anmälan av licentiatseminarium ska innehålla följande uppgifter: 

- forskarstudenten namn och titel, 
- forskarutbildningsämnets benämning, 
- examensbenämning, 
- avhandlingens titel, 
- avhandlingens abstract, 
- omfattning för avhandlingen (högskolepoäng), 
- datum, tidpunkt, lokal för licentiatseminarium, 
- titel och namn på den som ska fungera som opponent, 
- länk till avhandlingen i Diva där avhandlingen finns tillgänglig i pdf-format under tre 

veckor före seminariet, samt 
- underskrifter av handledare, examinator och forskarstudent. 

Licentiatseminarium ska äga rum under terminstid. Om särskilda skäl föreligger kan fakultetens 
dekan besluta att ett licentiatseminarium får ske utanför terminstid. Perioderna från torsdag 
närmast midsommar – 15 augusti samt 24 december – 6 januari räknas normalt inte in i de tre 
veckor som avhandlingen ska finnas tillgänglig. 

 
Kostnader vid licentiatseminarium 

Samtliga kostnader vid licentiatseminarium belastar berörd institution. Vid bokning av resor och 
logi till opponent ska BTH:s resepolicy och representationspolicy följas. 

 
Examensbevis 

Sedan det obligatoriska seminariet hållits vid institutionen och om kraven för licentiatexamen i 
övrigt är uppfyllda, ansöker forskarstudenten om examensbevis. 

Ansökan görs på särskild blankett, vilken kan erhållas från BTH:s studentportal. 

 
Bilaga: 

- Mall för anmälan  
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Mall för anmälan utgör bilaga till styrdokumentet Regler vid licentiatseminarium, fastställt genom gemensamt 
dekanbeslut D152/2019. 
Anhållan sänds till registrator@bth.se 

 

ANMÄLAN: ÖNSKEMÅL OM LICENTIATSEMINARIUM 

Forskarstudentens namn och titel: 

Forskarutbildningsämnets benämning: 

Examensbenämning: 

Avhandlingens titel: 

Avhandlingens abstract: 

Omfattning (anges i högskolepoäng) för avhandlingen: 

Datum, tidpunkt, lokal för licentiatseminarium: 

Förslag på opponent: < titel, namn, organisation > 

Utkast till avhandlingen finns tillgängligt på: < länk till www-plats > 

 

____________________________     ____________________________ 

<titel, namn>, handledare       <titel, namn>, examinator 

 

 

____________________________ 

< namn>, forskarstudent 


