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Föreskrifter för hantering av licentiatexamen inom 
naturvetenskapliga fakulteten 
 
Licentiatexamen regleras i Högskoleförordningens bilaga 2, Examensordningen, i 
Lunds universitets antagningsordning (I G 9 6251/2004) och i Lunds universitets 
föreskrifter för utbildning på forskarnivå (LS 2011/701). 
 
Fakultetsstyrelsen har tidigare beslutat att licentiatexamen får avläggas i alla 
fakultetens forskarutbildningsämnen. Nedan sammanfattas de regler som gäller för 
filosofie licentiatexamen vid naturvetenskapliga fakulteten. 
 
Antagning 
En person kan antas till forskarutbildning som leder till enbart licentiatexamen. 
Naturvetenskapliga fakulteten ser dock mycket restriktivt på denna möjlighet 
varför sådan antagning endast beviljas om det finns särskilda skäl, vilket prövas i 
varje enskilt fall. Beslut om antagning till utbildning som leder enbart till 
licentiatexamen fattas av dekanus. 
 
Licentiatexamen kan också vara ett steg i forskarutbildningen för den som antagits 
till utbildning för doktorsexamen. 
 
Krav för filosofie licentiatexamen 
Högskoleförordningen anger att licentiatexamen uppnås antingen efter att 
doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne 
för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 
120 högskolepoäng av en utbildning som ska avslutas med doktorsexamen. För 
licentiatexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 
högskolepoäng godkänd. Inom varje forskarutbildningsämne finns dessutom 
specifika krav, vilka framgår av respektive ämnes allmänna studieplan. 
 
Fakulteten anser att forskningsuppgiften bör omfatta 60-75 hp. Den ska samman-
fattas i (minst) en vetenskaplig uppsats, som ska vara av en kvalitet som motsvarar 
kraven för publicering i erkända vetenskapliga tidskrifter. 
 
Seminarium och betygssättning 
Den vetenskapliga uppsatsen ska försvaras vid ett offentligt seminarium. 
Prodekanus för forskning och forskarutbildning beslutar om tid och plats för 
seminariet, på delegation från fakultetsstyrelsen. Licentiatseminariet ska äga rum 
under terminstid enligt samma regler som gäller för disputationer. Höstterminen 
startar ca 1 september. Under jullovet ca 23 december–8 januari får inga seminarier 
äga rum. Sista dag för vårterminens seminarier är sista fredagen innan midsommar 
(innebär ca 16 juni). Seminariet ska äga rum i Lund. Om särskilda skäl finns kan 
prodekanus besluta att seminariet kan äga rum på annan ort. 
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Vid seminariet ska det finnas en opponent. Den som opponerar ska inneha doktors-
examen och får inte vara verksam vid naturvetenskapliga fakulteten såvida inte 
särskilda skäl föreligger. Seminariet ska ledas av en ordförande. Ordförande och 
opponent utses av prodekanus. 
 
Den vetenskapliga uppsatsen ska bedömas med något av betygen underkänd eller 
godkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till såväl innehållet i uppsatsen som 
försvaret av uppsatsen. Om uppsatsen bedöms som underkänd ska det motiveras 
skriftligen. Betyg sätts av en examinator, som utses av prodekanus särskilt för varje 
uppsats. Examinatorn ska närvara vid seminariet. Den som varit handledare för 
respondenten, eller som står i annat jävsförhållande, får inte vara examinator. 
 
Mall för beslut om betyg på seminariet finns på fakultetens hemsida. Den fylls i 
digitalt, skrivs ut, undertecknas av examinator och skickas in till Kansli N snarast 
efter det att licentiatseminariet ägt rum. Godkänt seminarium registreras av 
kansli N i LADOK. Institutionen ska se till att det i LADOK förs in datum då alla 
kurser är klara för licentiatexamen. 
 
Anhållan om licentiatseminarium inlämnas av institutionen på blankett som finns 
på fakultetens hemsida.  Blanketten ska undertecknas av ämnesansvarig (motsv.) 
och inlämnas till Kansli N senast fem veckor innan seminariet äger rum. Ärendet 
diarieförs på Kansli N. 
 
För forskarstuderande med civilingenjörsexamen som behörighetsgivande grund 
finns möjligheten att få ut en teknologie licentiatexamen i stället för filosofie 
licentiatexamen. Om detta önskemål finns så måste det anges redan vid anmälan 
om seminarium. 
 
Kungörelse, information och spridning av uppsatsen 
Den vetenskapliga uppsatsen ska tryckas i minst 10 exemplar och vara tillgänglig 
för granskning på berörd institution under minst tre veckor före seminariet. Senast 
tre veckor och tre arbetsdagar innan seminariet ska tre exemplar av uppsatsen 
inlämnas till Kansli N (två av dessa exemplar skickar kansliet vidare till UB). 
Kungörelse av seminariet görs av Kansli N tre veckor innan utsatt datum. Härvid 
sprids officiell information om seminariet inom fakulteten och till utsedd opponent, 
ordförande och examinator. 
 
Institutionen står för kostnaden för mångfaldigandet av uppsatsen. 
 
Övrigt 
Byte av ämnesbenämning 
Eventuellt byte av ämnesbenämning i examen måste göras innan anhållan om 
licentiatseminariet skrivs och skickas in till Kansli N. (Detta gäller i huvudsak de 
doktorander som antagits i ett forskarutbildningsämne som sedan bytt benämning.) 
Studierektor för forskarutbildningen kan ge information om hur detta går till. 
 
Fortsatta studier till doktorsexamen 
Det är möjligt att ta ut licentiatexamen efter ungefär halva utbildningstiden fram 
till doktorsexamen, dvs. som en etapp i forskarutbildningen. Om doktorandens 
antagningsbeslut gäller full forskarutbildning fram till doktorsexamen, har 
doktoranden alltid rätt att fortsätta sina studier mot doktorsexamen efter avlagd 






