
Riktlinjer för halvtidskontroll på KBH 

1) fyra veckor innan halvtidskontrollen: annons  
2) minst tre veckor innan: kappan och de klara delarbeten skall finnas 

tillgängliga på institutionen  
 

Halvtidskontroll  genomförs när en tillräckligt stor del av 
forskarutbildningsperioden förflutit och bedömningsbara resultat finns, men 
samtidigt tillräckligt tidigt för att kunna göra förändringar i projektet, skall 
varje doktorandprojekt presenteras och bedömas.  

Krav Det vetenskapliga arbetet skall motsvara minst 60 högskolepoäng. Det 
kan redovisas som ett eller flera manus/särtryck och en ramberättelse om 
10-15 sidor eller som en monografi om ca 30 sidor. Arbetet kopieras upp i 
det antal ex. som institutionen beslutat och skall finnas tillgängligt vid 
institutionen minst tre veckor före planerad halvtidskontroll. Samtliga 
obligatoriska forskarutbildningskurser skall vara godkända. I det fall 
kursplatser inte har kunnat ställas till förfogande medges dispens från detta 
krav. Forskningsplan om högst tre sidor för de resterande två årens arbete 
skall bifogas protokollet. 

Provet består till lika delar av ett seminarium givet av doktoranden, en 
offentlig diskussion ledd av betygsnämnden samt en diskussion bakom 
lyckta dörrar mellan betygsnämnd och handledare. Betyget godkänd eller 
underkänd ges efter överläggning inom betygsnämnden. Protokoll sänds till 
kansliet för medicin och farmaci, Box 256, 751 05, Uppsala. 

De vetenskapliga arbetena arkiveras på institutionen. Halvtidskontrollen 
rapporteras i UPPDOK (rutin SA92) av institutionen. Vid underkänd 
halvtidskontroll har doktoranden rätt till en ny prövning inom sex månader. 

Betygsnämnden skall bestå av tre ledamöter varav minst två skall vara 
docentkompetenta. Högst två får komma från KBH. Handledarna kontaktar 
betygsnämndsledamöter och föreslår sedan betygsnämndens 
sammansättning till prefekten, som utser dessa formellt. En av ledamöterna 
skall vara ordförande och leda diskussionen. Denne bör tillfrågas om detta i 
förväg. Det är också ordföranden som skriver under betygsnämndens 
protokoll.    

Forskarutbildningsadministratören (Birgitta Olsson) fyller i 
betygsnämndsprotokollet och sänder till huvudhandledaren några dagar i 
förväg.   

En annonsering av halvtidskontroll skall skickas till Birgitta Olsson senast 
fyra veckor innan planerad halvtidskontroll. Doktoranden skriver annonsen 
enligt följande: 



Halvtidsseminarium Förnamn Efternamn  
Datum och tid 
Lokal 
Projekttitel  
Betygsnämnd  
Akademisk titel, NN, Institution och lärosäte (på samtliga tre ledamöter) 
Huvudhandledare 
Akademisk titel, NN, Institution och lärosäte 
Biträdande handledare 
Akademisk titel, NN, Institution och lärosäte 
 
10-15 exemplar av kappan kopieras upp och läggs ut i seminarielokalen. 
Ett ex av varje färdigt delarbete läggs också ut.  
 
Vis seminarium hälsar handledaren alla välkomna.  


