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1.  Dessa bestämmelser avser den vetenskapliga uppsats, som enligt 8 kap. 14 § 

högskoleförordningen (SFS 1998:80) erfordras för licentiatexamen. 
 
2.  Uppsats för licentiatexamen skall vara grundad på självständig forskning och 

vara av god vetenskaplig standard. Till uppsatsen skall vara fogad en 
sammanfattning omfattande omkring 250 ord. 

 
3. Uppsats för licentiatexamen skall, innan betyg bestämmes, framläggas vid 

offentligt seminarium vid ämnesinstitutionen. 
-  Seminariet skall ledas av lärare som bestämmer betyg i forskarutbildningen 

(examinator). 
-  Särskild opponent skall utses för licentiatuppsatsen. Opponenten skall vara 

extern och kan vara samma person som medbedömaren. 
-  Seminariet skall äga rum sedan uppsatsen enligt punkt 4 hållits tillgänglig 

under tre veckor. 
 
4.  Examinator skall ombesörja att uppsatsen, innan betyget bestämmes, hålles 

tillgänglig på institutionen/ämnet och Karlstads universitetsbibliotek under en 
tid av minst tre veckor. Vid seminariets förläggning i tid skall analogt tillämpas 
vad som gäller om doktorsavhandling. 

 
Examinator skall vidare ombesörja att anmälan om att uppsatsen framläggs, 
författarens namn, opponentens namn, uppsatsens titel samt den i punkt två 
föreskrivna sammanfattningen inges till fakultetskansliet. Till anmälan skall även 
fogas information om hur kvalitetssäkringsprocessen gått till. Anmälan skall 
vara mottagarna tillhanda senast första dagen i den period, då uppsatsen hålles 
tillgänglig (se punkt 5). Ett exemplar av uppsatsen skall samtidigt med anmälan 
insändas till fakultetskansliet.  

 
5. Universitetsbibliotekets exemplar  

Senast 3 veckor före seminariet lämnar respondenten 10 exemplar av 
licentiatuppsatsen (25 exemplar om inte licentiatuppsatsen publiceras 
elektroniskt) till universitetsbiblioteket. Kvitto på leveransen erhålles. Kvittot 
lämnas till fakultetskansliet vid berörd fakultet. 
 
Det åligger även forskarutbildningsämnet att distribuera exemplar av licen-
tiatuppsatsen till övriga motsvarande ämnesinstitutioner i landet på egen 
bekostnad. 
 
Fakultetsnämnderna förordar elektronisk publicering som ersättning till 
distribution av ämnesexemplar. 
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6.  Uppsats för licentiatexamen skall av examinator, tillsammans med en 

medbedömare (företrädesvis extern och minst docentkompetent) bedömas med 
något av betygen godkänd eller underkänd. 

 
7.  Godkänd uppsats skall förvaras och katalogiseras vid Karlstads universitets-

bibliotek. 
 
 


