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UFV 2006/1973

Konsistoriet

Föreskrifter avseende utbildning på forskarnivå vid
Uppsala universitet (FFUU)
Med stöd av bemyndigande i högskoleförordningen (2006:1035, HF)
beslutar Uppsala universitet härmed om föreskrifter enligt nedan. Beslutet
ersätter tidigare beslut 2002-11-08 (UFV 2002/1435).

Examination
Examensbenämning
SFS 2006:1053,Bilaga 2:Examensordning:
En examensbenämning består av examen enligt vad som anges i denna
examensordning och i förekommande fall ett för- eller efterled eller båda,
som anger examens inriktning. Högskolan bestämmer vilka för- eller efterled
som skall användas. För vissa examina skall, enligt vad som framgår av
examensbeskrivningarna, högskolan bestämma en inriktning.

Lokala föreskrifter:
1§ FFUU: Rektor fastställer härmed följande examensbenämningar:
Fakultet

Benämning

teologisk

teologie doktorsexamen efter
dispens*: filosofie doktorsexamen

juridisk

juris doktorsexamen

medicinsk

medicine doktorsexamen

farmaceutisk

farmacie doktorsexamen

historisk-filosofisk

filosofie doktorsexamen

språkvetenskaplig

filosofie doktorsexamen

samhällsvetenskaplig

filosofie doktorsexamen
i ämnena nationalekonomi och
företagsekonomi efter
dispens*: ekonomie doktorsexamen
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teknisk-naturvetenskaplig

filosofie doktorsexamen
efter dispens* även av den som
antagits till utbildning på forskarnivå
med civilingenjörsexamen som
behörighetsgrund och vars
doktorsexamen avser ett icketekniskt ämne
teknologie doktorsexamen för den
som antagits till utbildning på
forskarnivå med civilingenjörsexamen
som
behörighetsgrund och efter dispens*
även för den som antagits till utbildning
på forskarnivå med teknologie
magisterexamen som behörighetsgrund.

utbildningsvetenskaplig

filosofie doktorsexamen

Motsvarande gäller i fråga om licentiatexamen.
* Dispens kan beviljas av fakultetsnämnden senast i samband med
utseende av fakultetsopponent och betygsnämnd.
Beslut om översättningar till engelska, tyska och franska fattas av Rektor.
Fordringar för doktors- och licentiatexamen samt betyg på prov
6 kap 39 § HF: Prov som ingår i utbildning på forskarnivå skall bedömas enligt
det betygssystem som högskolan föreskriver.
Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).
6 kap 40 § HF: Av examensbeskrivningen för doktorsexamen framgår att det för
doktorsexamen krävs bl.a. en godkänd vetenskaplig avhandling
(doktorsavhandling). Doktorsavhandlingen skall ha försvarats muntligen vid en
offentlig disputation.

Lokala föreskrifter:
2§ FFUU: Prov som ingår i utbildning på forskarnivå skall bedömas med
något av betygen godkänd eller underkänd.
Avhandlingar och uppsatser inom sammanläggningsavhandlingar som
författas av flera personer kan tillgodoräknas i licentiat- eller
doktorsexamen enbart om det i huvudsak går att särskilja författarnas
insatser.
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Disputation
6 kap 41 § HF: Rektor skall bestämma tid och plats för disputationen.
Disputationen skall tillkännages i god tid. Vid tillkännagivandet skall
doktorsavhandlingen finnas tillgänglig vid högskolan i ett tillräckligt antal
exemplar för att det skall vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av
avhandlingen vid disputationen.
Fakultetsnämnden skall besluta om minsta antal exemplar inför disputationen
och om ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga.

Lokala föreskrifter:
3§ FFUU: Rektor har beslutat att delegera rätten att besluta om tid och
plats för disputation till ordförande i fakultetsnämnden. Tillkännagivandet
av detta beslut skall ske minst tre terminsveckor före disputation.
Doktorsavhandlingen skall under minst tre terminsveckor före
disputationen finnas tillgänglig på universitetsbiblioteket i det antal
exemplar som behövs för att möjliggöra en tillfredsställande granskning
av avhandlingen före disputationen. Avhandlingen skall också sändas till
varje institution inom landet med forskning och utbildning på forskarnivå
inom det vetenskapsområde som ämnet för avhandlingen tillhör, så att
den där finns tillgänglig minst två veckor före disputationen.
Från och med den 1 september 2002 gäller obligatorisk digital publicering
av spikblad och från den 1 januari 2003 även obligatorisk digital
publicering av ramberättelsen för sammanläggningsavhandlingarna.
Förkortad tillgänglighetstid får medges av ordförande i fakultetsnämnden
endast om det finns synnerliga skäl.
Vad som ovan sägs i fråga om doktorsavhandlingar skall i tillämpliga
delar även gälla licentiatuppsats.
Betyg på doktorsavhandling
6 kap 43 § HF: En doktorsavhandling skall bedömas med något av
betygen underkänd eller godkänd, om inte högskolan föreskriver ett annat
betygssystem. Vid betygssättningen skall hänsyn tas till innehållet i
avhandlingen och försvaret av avhandlingen.
6 kap 47 § HF: Betygsnämnden är beslutför när alla ledamöter är
närvarande. Som nämndens beslut skall den mening gälla som de flesta
enar sig om.
Nämnden skall avgöra om beslutet skall motiveras och om reservation
skall redovisas, om inte högskolan har meddelat särskilda föreskrifter om
detta.
6 kap 9 § HF: En student som uppfyller fordringarna för en examen skall på
begäran få examensbevis av högskolan.
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Lokala föreskrifter:
4§ FFUU: En doktorsavhandling skall bedömas med något av betygen
godkänd eller underkänd. Av examensbevis för doktorsexamen skall
framgå att doktorsavhandlingen är godkänd. Någon motivering till
beslutet godkänd skall ej anges i beviset eller i betygsnämndens protokoll.
En ledamot i betygsnämnden som vill reservera sig mot majoritetens
beslut kan i protokollet eller annan beslutshandling, dock ej i
examensbeviset, låta anteckna avvikande mening.
Övergångsbestämmelser:
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser till SFS 2006:1035:
3. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om kurser eller motsvarande
del av utbildning på forskarnivå som börjar före den 1 juli 2007 och
fortsätter därefter.
4. De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas
efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar
i sin helhet har slutförts dessförinnan.

Konsistoriet beslutade att fastställa dessa föreskrifter att gälla från och
med 2007-07-01 samt att delegera till rektor att vid behov införa ändrad
förordningstext som inte påverkar de lokala föreskrifterna. Föredragande
var avdelningsdirektör Margaretha Andersson.

Anders Hallberg
Margaretha Andersson

