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Framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar
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Allmänt

Avhandlingen ska vid tillkännagivandet av licentiatseminariet eller disputationen
finnas tillgänglig i ett tillräckligt antal exemplar för att det ska vara möjligt att göra en
tillfredsställande granskning av avhandlingen vid seminariet eller disputationen.
Avhandlingen ska publiceras i tryckt och elektronisk form.
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Framställning

Framställning och mångfaldigande av licentiat- och doktorsavhandlingen sker genom
Högskolan i Skövdes (Högskolans) försorg och inom ramen för dess resurser.
Tryckkostnader och eventuella andra kostnader för framställning av avhandlingen
betalas av den institution där den forskarstuderande har genomfört sin utbildning på
forskarnivå. Högskolan bekostar inte mångfaldigande på annat sätt eller till större
omfång eller antal än vad som beslutats av fakultetsnämnden.
Antal:

Avhandlingen ska tryckas i minst 70 exemplar, normalt max 150 exemplar

Inför framställning och tryckning av avhandlingen bör den forskarstuderande senast
tre till fyra månader före disputationsdatum ta kontakt med marknadskoordinator på
avdelningen för samverkan och kommunikation så att en tidsplan upprättas.
Den elektroniska versionen av avhandlingen ska framställas i ett öppet filformat enligt
Riksarkivets föreskrifter för att tillgodose kraven på ett långsiktigt digitalt bevarande.
För framställning av avhandlingen hänvisas i övrigt till Högskolans webbplats, där de
olika stegen i framställningsprocessen presenteras och mallar för avhandlingen finns.
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Distributionslista och antal exemplar

Distributionslista för avhandlingen fastställs av fakultetsnämnden i samband med
beslut om licentiatseminarium eller disputation. Den fastställda distributionslistan
sänds senast fyra veckor före seminarium eller disputation till berörd
forskarstuderande, huvudhandledare och forskningshandläggare vid avdelningen för
utbildnings- och studentstöd. Forskningshandläggaren ansvarar för att avhandlingen
vid tidpunkten för tillkännagivandet distribueras i enlighet med fakultetsnämndens
beslut om licentiatsemiarium eller disputation. Licentiatavhandlingen distribueras till
•
•
•
•
•
•
•

Högskolans bibliotek (2 ex+ elektronisk version)
Opponent (1 ex)
Examinator (1 ex)
Handledare (3-4 ex)
Fakultetsnämndens presidium (2 ex)
Högskolans arkiv (1 ex)
Deltagare och åhörare vid licentiatseminariet (ca 25 ex)

Doktorsavhandlingen distribueras till
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•
•
•
•
•
•
•

Högskolans bibliotek (2 ex + elektronisk version)
Opponent (1 ex)
Betygsnämnd, suppleant och ordförande (5 ex)
Handledare (3-4 ex)
Fakultetsnämndens presidium (2 ex)
Högskolans arkiv (1 ex)
Deltagare och åhörare vid disputationen (ca 25 ex)

Distributionslistan ingår i blankett för anmälan och beslut om licentiatseminarium
eller disputation och finns tillgänglig på Högskolans webbplats. Önskas distribution
utöver det förtryckta ska det anges på blankettens baksida. Ifylld blankett ska lämnas
av huvudhandledaren till fakultetsnämndens dekan i samband med anmälan om
seminarium eller disputation.
3.1

Tryckt version

Avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolans bibliotek minst tre terminsveckor
före licentiatseminariet eller disputationen.
Högskolans bibliotek ska erhålla följande antal exemplar av avhandlingen:
•

Två exemplar av avhandlingen, gäller både monografi och sammanläggningsavhandling

Leverans av pliktexemplar enligt svensk lag sköts av tryckeriet. Högskolans bibliotek
tillhör inte pliktexemplarsbiblioteken.
3.2

Elektronisk version

Elektronisk version ska senast tre terminsveckor före licentiatseminariet eller
disputationen publiceras i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala
Vetenskapliga Arkivet). För sammanläggningsavhandlingar gäller att kappan
publiceras i sin helhet och för ingående delarbeten registreras bibliografiska uppgifter.
Om möjligt länkas ingående delarbeten till fulltext hos utgivaren eller utnyttjas
parallellpublicering där så är möjligt. Författaren ombesörjer detta (inklusive kontroll
av avtal för rätt att publicera delarbeten).
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Ikraftträdande

Anvisningar för framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar
träder i kraft 2015-09-22 och ersätter anvisningar från 2013-09-03 (Dnr HS 2012/26260).
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