
 

 
 
 

 

 

  
   

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Mall för motivering av betygsnämnd och opponent 
Fastställd av forsknings- och utbildningsnämnden 2018-12-19, dnr L 2015/115. 

Huvudhandledare lämnar förslag på opponent och ledamöter i betygsnämnd (inklusive en 
suppleant) samt förslag till ordförande vid disputationen. Förslag lämnas på den blankett 
som används för disputationsanmälan. Dessutom ska till blanketten bifogas en motivering till 
den föreslagna betygsnämnden och opponenten. Huvudhandledaren ska skriva denna 
motivering. 

Ledamöter i betygsnämnden samt opponent får inte vara jäviga. Detta gäller i förhållande till 
såväl respondent som handledare. För mer information om jäv, se Riktlinjer för examination 
på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad. 

Betygsnämnden ska bestå av tre eller fem ledamöter. Minst en av ledamöterna i 
betygsnämnden ska utses bland lärarna vid ett annat lärosäte. Detta kriterium ska vara 
uppfyllt även om en av ledamöterna byts ut. Minst två av ledamöterna ska ha erfarenhet av 
att handleda och examinera doktorander. Varje ledamot ska vara docent eller professor, eller 
besitta motsvarande meritering. Den som har varit handledare för doktoranden får inte ingå i 
nämnden. 

En internationellt framstående forskare inom relevant ämnesområde bör utses som 
opponent. Opponenten bör ha erfarenhet av doktorandhandledning och examinering av 
doktorander. 

I den motivering som huvudhandledaren bifogar anmälan om disputation ska de personer 
namnges som föreslås som opponent och betygsnämndsledamöter. För varje person ska 
anges: 
- Namn och fullständig adress, inklusive e-postadress och telefonnummer. 
- Kortfattad beskrivning av personen (meriter och ämneskompetens) och hur personen passar 
för avhandlingsämnet. Det är viktigt att det framgår att kraven som beskrivs ovan uppfylls 
med de föreslagna personerna. 

Minst en man och minst en kvinna ska vara representerade i betygsnämnden.1 Frångås detta 
ska en skriftlig motivering bifogas anmälan om disputation och det inlämnade förslaget om 
betygsnämnd. Motiveringen ska innehålla en beskrivning av hur man försökt tillgodose 
kravet att både kvinnor och män är representerade i betygsnämnden samt varför detta inte 
varit möjligt att åstadkomma. 

1 Sverige har i dagsläget två juridiska kön, men det utesluter inte att en individ identifierar sig på annat sätt. Här 
avses juridiskt kön som är det kön som står registrerat i folkbokföringen. 
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