
   
 
 Anvisningar för licentiatavhandling inom FontD  
 
 Den som önskar avlägga licentiatexamen skall anmäla detta till Forsknings- och 
forskarutbildningsnämnden på särskild blankett som hämtas på Utbildningsvetenskap 
hemsida, alternativt till styrorganet för Licforskarskolan (för de på andra studieplaner 
än LiUs).  
Anmälan bör ske senast en månad före beräknad tidpunkt för examen.  
 
 
Framläggning av licentiatavhandlingar inom FontD sker enligt regelverk för respektive 
lärosäte, förutom för de licentiander som går på LiUs studieplan. I dessa fall gäller LiUs 
regelverk (se länk till dessa).  
http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/688853 
 
1) För sammanläggningsavhandling gäller två publicerbara men inte nödvändigtvis 

accepterade eller publicerade artiklar (detta p g a de långa review- och publiceringstiderna 

inom fältet)  

2) Utskick av avhandlingsmanus till opponent och betygsnämnd ska ske i god tid så att de 

hinner läsa och ge kommentarer innan disputationen. Ett minimum är dock tre veckor innan.  

Antal medlemmar i betygsnämnd avgörs av regelverk vid respektive lärosäte.  

Vid LiU gäller att den vetenskapliga uppsatsen (licentiatavhandlingen) bedöms av en av 

institutionen utsedd granskningskommitté om minst tre disputerade lärare och tilldelas betyget 

godkänd eller underkänd. Innan betyg sätts på uppsatsen skall den ha ventilerats vid ett 

seminarium vid institutionen. Därvid skall en extern opponent medverka som antingen hämtas 

från annat lärosäte eller annan institution, Opponenten skall ha doktorsexamen. Det 

obligatoriska seminariet skall hållas under terminstid och utlysas senast tre veckor i förväg  

3) Licentiatavhandlingar kan för de forskarstudenter som går på LiUs studieplan försvaras i 

manuskriptform och sedan tryckas efter framläggningen (med införda ändringar).  

4) Disputation sker vid respektive lärosäte  

5) 150 ex är riktvärdet för tryckning av licavhandlingen. Minst 50 ex tillfaller licentianden 

och 80 stycken skickas till FontD för distribution till bibliotek och inom FontD nätverket. 

Övriga exemplar delas av institutionen och licentianden.  

För Lic-FontD3 gäller 100 ex för tryckning och 45 ex ska skickas till FontD för distribution. 

6) Tryckning (och kostnaden av denna) sker på respektive lärosäte (alla lic-pengar är 

utportionerade till alla lärosäten)  

 

 

http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/688853


   
 

7) Samtliga licavhandlingar ingår i FontDs skriftserie ”Linköping Studies in Science and 

Technology Education” ISSN 1652-5051. Det är möjligt att publicera en avhandling i två 

avhandlingsserier. Listan över publicerade avhandlingar i skriftserien fås av Anna.  

8) Avhandlingens grafiska utformning bestäms av regelverk vid respektive lärosäte. FontD:s 

logotyp skall dock finnas på avhandlingens framsida och baktill skall listan över FontD:s 

skriftseries titlar finnas med. Uppdaterad lista fås av Anna Ericson.  


