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Vägledning	  för	  idé-‐,	  halvtids-‐	  och	  slutseminarier	  vid	  Institutionen	  för	  
kommunikation	  och	  medier	  	  
	  
Idéseminarium	  
Tidpunkt	  	  
Seminarium	  förväntas	  hållas	  inom	  cirka	  sex	  månader	  efter	  det	  att	  doktoranden	  påbörjat	  
forskarutbildningen.	  
	  
Genomförande	  av	  seminarium	  
Idéseminariet	  genomförs	  som	  ett	  led	  i	  planeringen	  av	  avhandlingsarbetets	  och	  
avhandlingens	  uppläggning.	  Vid	  seminariet	  presenterar	  den	  forskarstuderande	  sitt	  
planerade	  avhandlingsarbete	  –	  ett	  skriftligt	  underlag	  ska	  föreligga	  minst	  en	  vecka	  före	  
seminariet	  –	  och	  får	  kommentarer	  på	  detta	  av	  seminariet.	  Fokus	  ligger	  på	  idéutveckling	  
för	  det	  kommande	  arbetet.	  
	  
	  
Halvtidsseminarium	  
Tidpunkt	  och	  omfång	  på	  text	  	  
Seminarium	  förväntas	  hållas	  vid	  omkring	  halva	  genomförda	  studietiden	  för	  
forskarutbildningen.	  Texten	  kan	  med	  fördel	  innehålla:	  
	  
Disposition/innehållsförteckning	  för	  hela	  avhandlingen.	  
Utkast	  till	  teori/forskningsläge	  eller	  motsvarande	  
Utkast	  till	  metod	  eller	  motsvarande	  
Utkast	  till	  1–2	  empiriskt-‐analytiska	  kapitel/artiklar	  eller	  motsvarande	  
	  
Textens	  innehåll,	  omfång	  och	  grad	  av	  färdighet	  kan	  variera	  mot	  bakgrund	  av	  olika	  
vetenskapliga	  traditioner,	  publiceringssätt,	  stora	  fältarbeten,	  genomförda	  kurser,	  etc.	  
	  
Genomförande	  av	  seminarium	  	  
Texten	  ska	  vara	  tillgänglig	  minst	  två	  veckor	  före	  seminariet.	  	  
Ordförande:	  huvudhandledare.	  	  
Kommentator:	  disputerad	  forskare	  (som	  kan	  tas	  från	  KOM).	  
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Mittseminariekommitté	  kan	  med	  fördel	  finnas	  och	  bestå	  av:	  handledarna,	  
kommentatorn	  samt	  ytterligare	  en	  disputerad	  forskare	  eller	  doktorand	  (som	  kan	  tas	  
från	  KOM).	  	  
	  
Texten	  diskuteras	  på	  seminariet.	  Kommentatorn	  har	  ett	  särskilt	  ansvar	  för	  att	  ge	  en	  
samlad	  och	  strukturerad	  kommentar	  om	  helheten.	  Fokus	  ligger	  på	  att	  stödja	  och	  hjälpa	  
arbetet	  framåt.	  
	  
Efter	  seminariet	  
Mittseminariekommittén	  sammanträder.	  Huvudhandledaren	  sammanställer	  
synpunkterna	  från	  kommittén	  och	  vad	  som	  i	  övrigt	  framkom	  under	  seminariet	  och	  
ansvarar	  för	  att	  detta	  förmedlas	  till	  doktoranden	  och	  för	  att	  överhuvudtaget	  ta	  
seminariets	  synpunkter	  vidare	  i	  konstruktiv	  handledning.	  	  
	  
	  
Slutseminarium	  
Tidpunkt	  	  
Monografi:	  senast	  sex	  månader	  före	  disputationsdatum.	  	  
Sammanläggningsavhandling:	  senast	  tre	  månader	  före	  disputationsdatum.	  	  
	  
Omfång	  på	  text	  	  
Manus	  för	  hela	  avhandlingen.	  Vissa	  avsnitt	  kan	  vara	  tentativa,	  till	  exempel	  inledning	  och	  
avslutning.	  	  
Det	  empiriska	  arbetet	  bör	  vara	  avslutat.	  Textens	  omfång	  bedöms	  med	  hänsyn	  till	  olika	  
vetenskapliga	  traditioner	  och	  publiceringssätt.	  	  
	  
Genomförande	  av	  seminarium	  	  
Texten	  ska	  vara	  tillgänglig	  minst	  två	  veckor	  före	  seminariet.	  	  
Ordförande:	  huvudhandledare.	  	  
Särskild	  läsare/opponent:	  extern	  (utanför	  KOM)	  disputerad	  forskare.	  	  
Slutseminariekommitté:	  disputerade	  forskare	  (varav	  minst	  en	  från	  ämnet).	  	  
Jävsregler	  ska	  beaktas.	  	  
God	  tid	  bör	  avsättas	  för	  seminariet	  –	  såväl	  opponent	  som	  övriga	  deltagare	  ska	  ges	  goda	  
möjligheter	  att	  framföra	  sina	  synpunkter.	  	  
	  
Efter	  seminariet	  
Slutseminariekommittén	  samt	  särskild	  läsare	  och	  handledarna	  sammanträder.	  Ansvaret	  
att	  muntligen	  eller	  skriftligen	  sammanställa	  de	  sammanvägda	  synpunkterna	  är	  
huvudhandledarens.	  Sammanställningen	  ska	  vara	  en	  hjälp	  för	  doktorandens	  och	  
handledarnas	  fortsatta	  arbete	  och	  bör	  innehålla	  tydliga	  rekommendationer	  för	  hur	  
avhandlingsarbetet	  kan	  slutföras,	  inklusive	  en	  bedömning	  av	  hur	  mycket	  tid	  som	  
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beräknas	  åtgå.	  Sammanställningen	  ska	  vara	  doktoranden	  tillhanda	  senast	  två	  veckor	  
efter	  slutseminariet	  och	  redovisas	  även	  för	  handledarkollegiet.	  
	  
Opponent	  liksom	  ledamöter	  av	  slutseminariekommittén	  kan	  sedan	  föreslås	  som	  
betygsnämndsledamöter.	  
 
 
 

 

 

 

 

 


