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Forskarutbildningen i psykologi anknyter vanligen till ämnets forskningsprofiler men 
kännetecknas samtidigt av mångfald i ämnesval. Avhandlingar kan behandla så skilda 
forskningsfält som vård och behandling, kundpreferenser, stress, omhändertagande av 
soldater som varit på utlandsuppdrag, idrott, kreativitet, psykoser, gruppkommunikation, 
genus, tjänster, transporter, människa-teknik, katastrofer och emotioner. En 
doktorsavhandling i psykologi vid Karlstads universitet skall vara tydligt förankrad i 
psykologisk teori och empiri samt syftar till att innehålla innovativa inslag.  

1. Kvalitetssäkringen baseras på ”Regler för licentiatuppsats” (Dnr C 2007/145) och
”Regler för doktorsavhandling och disputation” (Dnr FAK1 2009/74). Utöver dessa
två dokument har avdelningen för psykologi ytterligare nedan beskrivna inslag för att
säkra kvaliteten.

2. Alla doktorander som är inskrivna vid psykologins forskarutbildning skall, såsom ett
inslag i forskarutbildningen, lägga fram en licentiatuppsats till ett offentligt
seminarium eller en motsvarande rapport till ett halvtidsseminarium som sker inom
ramen för forskarutbildningen. Om doktoranden väljer alternativet halvtidsseminarium
skall punkterna 2 och 3 i ”Regler för licentiatuppsats” gälla i tillämpbara delar.

3. Ämnets Forskarutbildningskommitté (FK) följer kontinuerligt
forskarutbildningsprocessen för varje enskild doktorand. FK består av prefekten,
anställda med docentkompetens, samt till ämnet adjungerad/e professor/er och
sammankallas av ämnesföreträdaren. Disputerade anställda har närvaro- och
yttranderätt. Doktorandrepresentation sker via Ämnesrådet och via återkommande
doktorandseminarier.
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4. En doktorsavhandling i psykologi vid Karlstads universitet utgörs i normalfallet av en
sammanläggningsavhandling bestående av tre artiklar varav minst en skall vara
publicerad eller accepterad i en internationell vetenskaplig tidskrift av god klass.
Doktoranden skall stå som försteförfattare på minst två artiklar.

5. Innan examinator lämnar in anmälan till Fakultetsnämnden om disputation (Regler för
doktorsavhandling och disputation, punkt 3.1) skall först anmälan ske till
psykologiämnets Forskarutbildningskommitté. Denna utser en fristående bedömare
som åtar sig att kritiskt läsa igenom avhandlingsmanuskriptet och eventuellt inkomma
med förslag på förbättringar. På basis av denna bedömning och på sättet som
doktoranden hanterar en eventuell bearbetning av avhandlingsmanuskriptet ger sedan
FK en rekommendation som även går till Dekanen för kännedom.
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