
Arbetsschema och tidsplanering inför disputation vid Kvinnors och barns hälsa

Tid innan 

disputation Vad ska göras? Extra info Vem?

Utfört 

datum

6-12 månader Boka datum i disputationskalendern.

http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for

_doktorander/disputationskalender.html Doktorand

6-12 månader Hitta en opponent och betygsnämnd.

Viktigt att informera betygsnämnden om 

förhandsgranskningen och att det är begränsat med tid. Handledare
6-12 månader Boka sal för disputationen och rum för betygsnämnden. Administratör kan hjälpa till med detta. Doktorand

6 månader

Räkna ut deadline för när disputationsansökan ska skickas in. 

Kontakta administratör för hjälp.

https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/m

edicin-och-farmaci/for-doktorander/disputation

Doktorand/Adminis

tratör
Innan ansökan om 

disputation Registrera kurser i Ladok.

30 hp krävs. Kontakta administratör för registrering i 

god tid innan ansökan skickas in. Administratör
Innan ansökan om 

disputation Samråd med medlem i KUF. Se denna checklista för samråd. Handledare

Innan ansökan om 

disputation/Innan 

disputation (kappa) Gör en plagiatkontroll av kappa och opublicerade manuskript

Skicka resultatet till administratören för diarieföring. 

Redan publicerat material behöver inte kollas.

Handledare/Doktor

and

Skicka publicerade artiklar till opponent och betygsnämnd.

Inte obligatoriskt, men brukar uppskattas eftersom det 

finns kort tid för förhandsgranskning.

Doktorand/Handle

dare

Efter publicering av 

artikel men senast 

när tryckningen är 

bokad

Kontakta tidskrifter där artiklar publicerats och fråga om de kan 

publiceras i avhandlingen. Skriftlig tillåtelse krävs. Doktorand

Innan ansökan om 

disputation Hitta en ordförande för disputationen. Handledare

http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for_doktorander/disputationskalender.html
http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for_doktorander/disputationskalender.html
https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/for-doktorander/disputation
https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/for-doktorander/disputation
https://www.medfarm.uu.se/disciplinary-domain/namnder-och-kommitteer/kommitt-n-for-utbildning-pa-forskarniva/
https://mp.uu.se/documents/432512/231883084/checklista_samr%C3%A5d_disputation.pdf/ef11b922-cc90-8e67-e8d3-b63a5ab077b9
https://mp.uu.se/web/info/undervisa/e-larande/plagiatkontroll


Tid innan 

disputation Vad ska göras? Extra info Vem?

Utfört 

datum

~4 månader innan 

disputation Skicka in ansökan om disputation.

Doktoranden fyller i ansökan med hjälp av handledaren 

och administratör (om det behövs). Läs instruktionerna 

noga. Tänk på att förbereda alla dokument i god tid.

Doktorand/Handle

dare/Administratör

Datum meddelas av 

KUF Lämna in resultat från förhandsgranskningen till KUF.

Görs av ordförande i betygsnämnden. Handledaren ska 

kontrollera att det har gjorts. Handledare

Efter 

förhandsgranskning

Kontakta opponent och betygsnämnd för att boka eventuell resa 

och boende. Görs av administratör så fort beslut är taget av KUF. Administratör

Minst 12 veckor innan 

disputation

Kontakta avhandlingsproduktion för att få en personlig tidsplan. 

Det finns också en kurs i hur man ska använda avhandlingsmallen. http://ub.uu.se/publicera/avhandling/ Doktorand

~4 veckor

Elektronisk spikning av avhandling (DiVA). Görs i samband med att 

filerna skickas till avhandlingsproduktion. 

Kontrollera att all information om disputationen 

stämmer! Doktorand
~4 veckor Tryckning av avhandling Doktorand
Så fort som möjligt 

efter tryck Skicka avhandling till opponent och betygsnämnd.

Ska göras så fort som möjligt efter det att avhandlingen 

levererats. Doktorand
3 veckor Spika avhandling på Carolina Rediviva Inte obligatoriskt Doktorand
3 veckor Leverera 10 böcker till Carolina Rediviva Doktorand
3 veckor Annonsera disputationen på institutionens e-postlista. Tre veckor innan disputaionen Adminstratör

3 veckor

Skicka ut avhandlingar till "pliktlistan", 20-50 ex beroende på 

ämne. Administratör kan hjälpa till med kuvert och adresser. Doktorand
Beställ lunch/fika till betygsnämndens möte. Administratör
Beställ blommor till disputation. Administratör

Skriv protokoll till betygsnämndens möte.

Administratör ger det färdiga protokollet till 

handledare. Administratör
Praktiska detaljer för disputationsdagen
Power point-presentation, video projector etc. Kolla med tekniker på plats. Doktorand

Mat/snacks/dryck till mingel efter disputation.

Doktorand kan fråga familj/vänner eller andra 

doktorander om hjälp. Doktorand
Vatten till doktorand och opponent. Doktorand
Efter disputation:
Ansök om examen i Ladok (alla poäng ska vara klara). https://www.student.ladok.se/student/loggain Doktorand
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