
Disputationssystem

BOKNING OCH ANMÄLAN TILL DISPUTATIONER



Inledning

• Systemet hanterar bokning och anmälan till disputation.

• Boka datum och tid för disputation på https://fukurser.lth.se/disputation

• Bokning måste ske i god tid innan anmälan av disputation.

• Loggar du som doktorand kommer du till din post.

• Loggar du som en handledare, administratör, studie rektor, forskarutbildningsledare kommer du till start 

sidan.  

• För att boka ett datum för disputation för en doktorand, sök först med doktorandensnamn, personnummer eller 

lucat id i sökrutan som finns upp till höger. 

• Klickar du på penna som finns längst ut till höger kommer du till sidan där du kan editera uppgifter.

https://fukurser.lth.se/disputation


Bokning

Fyll i alla uppgifter och sedan klicka på ”Boka och mejla”.



Anmälan

• Obs: innan det går att anmäla måste man boka ett datum för disputation.

• Fyll i samtliga fält och bifoga bilagor.

• All information behöver ej fyllas  i med på en gång. Det går bra att ”Spara” och fylla i resten vid senare tillfälle.

• När alla uppgifter är ifyllda klicka på ”Ansöka och mejla”. 



Skriva ut anmälan

• Du kommer tillbaka till listan med kommande disputationer. I raden med den aktuella informationen finns 

en liten triangel-knapp.

• Om du trycker på den får du tillgång till pdf-blanketten som ska skrivas ut.

• Anmälan ska skrivas under av handledaren och skickas till Disputationer, LTHs kansli, hämtställe 55



Förhandsgranskning: Distribuera avhandling till betygsnämnd och opponent

För att ladda upp avhandling och distribuera via systemet

• Klicka på ”Browse” och ladda upp den senaste version av avhandling  genom att  klicka på ”Börja uppladdning”.

• När filen är uppladdad klicka på ”Skicka". Ett mejl skickas till opponent och betygsnämnd med avhandling, information samt 

länkar. Handledaren får en kopia på det utskicket.



Förhandsgranskning: Hantera svar från betygsnämnd och opponent 

När betygsnämnd och opponent svarar,

• ska handledaren lägga in kommentarer i kommentarfält.

• ladda upp med skickade förhandsgranskningsblanketter. Klicka på ”Browse” och sedan ladda upp blanketter genom att klicka på ”börja 

uppladdning”. 

• Om avhandling är godkänd klicka på ”Godkänn” . Då har ärende status ” klar”

• Om betygsnämnd och opponent avråder från disputation klicka på eller ”Avrådan”. Då har ärende status ”förgranskning godkändes inte”



Förhandsgranskning: Godkänd

När handledaren trycker på ”Godkänn” 

• ett mejl skickas till doktorand, handledare, studierektor, forskarutbildnings ledare, institutionsadministratör samt till 

forskarutbildnings administratör på kansliet.

• har ärende status ”Klar”.



Förhandsgranskning: inte godkänd

När handledaren väljer ”avrådan”

• ett mejl skickas till  doktorand, handledare, studie rektor, forskarutbildnings ledare, institutions administratör samt forskarutbildnings 

administratör på kansliet.

• ärende har status ”förgranskning godkändes inte”

Handledaren, doktorand, studierektor har behörighet att trycka på ”Försvara ändå” eller ”Skicka tillbaka”. När man väljer ”Försvara ändå” 

• ett mejl skickas till  doktorand, handledare, studie rektor, forskarutbildnings ledare, institutions administratör samt forskarutbildnings 

administratör på kansliet. 

• ärenden har status ”Klar”

Däremot väljer man ”Skicka tillbaka” 

• ett mejl skickas till  doktorand, handledare, studie rektor, forskarutbildnings ledare, institutions administratör samt forskarutbildnings 

administratör på kansliet.

• ärenden har status anmälan igen med datum för disputation borttaget.




