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Riktlinjer doktorandseminarier vid 
Fakulteten för hälsovetenskap  
   
 
Allmänt:   
Seminarierna är öppna för samtliga doktorander som har ett 
hälsovetenskapligt fokus i sitt avhandlingsarbete och är knutna till 
Högskolan Kristianstad, samt studenter som efter egen förfrågan och 
gruppens godkännande är välkomna att delta. Även nydisputerade 
forskare är välkomna att delta i seminarierna till och med två år efter 
sin disputation. 
 

• Seminarietider beslutas i förväg för nästkommande termin. I 
första hand torsdagar mellan kl. 09:00 och 12:00, vilket ger 
utrymme för två presentationer vid varje tillfälle (09:00 – 
10:20 samt 10:40 – 12:00). Antalet seminarietillfällen vid varje 
termin styrs av gruppens behov, dock minst fyra – fem 
tillfällen per termin.  

• De personer som tar upp sina arbeten till diskussion ska bjuda 
in handledare att delta under seminariet samt eventuellt 
andra relevanta personer. Dock högst tillåtet att bjuda in tre 
andra relevanta personer och detta ska förankras med 
doktorandgruppen innan personerna tillfrågas. Minst en 
handledare ska närvara på seminariet. 

• Att vara seminariedeltagare innebär ett aktivt engagemang 
dvs. det förväntas att man deltar vid minst 75 procent av 
seminarierna som är bokade under terminen. Vid frånvaro ska 
det lämnas skriftliga synpunkter till den/de som tar upp sina 
arbeten. För doktorander på deltid samt doktorander som 
deltar vid seminarium vid annat lärosäte förväntas en 
engagemangnivå i motsvarande omfattning.  

• Samtliga doktorander som deltar vid seminarierna ska göra en 
kort presentation av sig själv och sitt forskningsarbete på 
HKR:s hemsida. 

• Doktoranden ska innan bokning av seminarietid föra en 
diskussion med handledare om arbetet är redo att tas upp för 
diskussion.  
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• Doktorander i slutfasen, exempelvis vid kappaskrivande, har 
inget krav på närvaro vid seminarierna, men är givetvis 
välkomna.  

• För de doktorander som har sin anställning vid 
Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan eller är inskrivna 
som doktorander vid HKR gäller att avhandlingens samtliga 
delarbeten ska ha varit föremål för seminariediskussion innan 
de skickas in för publicering. 

 
Inför seminariet: 

• Det arbete som ska tas upp till diskussion ska distribueras till 
övriga deltagare minst en vecka före seminariet (senast kl. 
12:00 sju dagar innan) via forskningsassistent. Vid 
kappaseminarium gäller minst två veckor före 
seminarietillfället.  

• Vid utskick av materialet är det en fördel om författaren har 
formulerat områden/frågeställningar som man önskar att 
seminariegruppen ska fokusera läsning och diskussioner på.   

• Alla deltagare förväntas ha läst utskickat material och vara väl 
förberedda med konstruktiv kritik. 

 
Under seminariet: 

• Ansvaret för att tiden för diskussion används effektivt ligger på 
seminarieledaren. 

• Kommentarer och synpunkter ska vara kritiska och 
konstruktiva, men framföras på ett positivt och stödjande sätt. 
Synpunkterna ska syfta till att föra arbetet framåt.      

• Eftersom diskussionerna även syftar till att förbereda för ett 
kommande försvar av avhandling är det viktigt att 
synpunkterna inte är ”alltför hänsynsfulla” utan även syftar till 
att ”utmana” varandra. Detta förutsätter att författaren till 
arbetet har förmåga att inte ta kritiken personligen utan som 
hjälp att utveckla sitt arbete ytterligare.  

 
Efter seminariet: 

• De arbeten som tas upp till diskussion är att anse som 
arbetsmaterial och ska förstöras eller lämnas till författaren 
efter seminariet. De får alltså inte spridas eller mångfaldigas.  

 
När någon av seminariedeltagarna disputerar: 

• Den som är näst i tur att disputera fungerar som samman-
kallande för att planera uppvaktningen. Uppvaktningen kan 
med fördel ske i samband med en ”sluten” fest enbart för 
deltagarna i seminariegruppen i nära anslutning till 
disputationen.  
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Övrigt: 
De personer som tar upp sina arbeten vid seminariet ansvarar för att 
ordna fika till resten av gruppen :)  
 
Ovanstående punkter har framtagits tillsammans med 
seminariegruppen 2011-11-24.  
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