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FRAN FORFATTARVANDOR TILL PROÍVIOVIRING,

Kort handledning i konsten att doktorera.

Björn Wittenmark

Denna 1i11.a skrift skall förhoppningsvis vara till hjäIp
när Du befinner Dj-g i slutfasen av doktorerandet. Mycket
kortfattat har jag beskrivit de formella sakerna man måste

tänka på. Dessutom finns det i slutet några tips och en

minneslista. Om Du kommer på fler saker man behöver tänka
på så meddela mig, så att vi kan få en komplett lista på

vad man behöver tänka på.

FORMALIA

För att få ut doktorsexamen skall man

o vara antagen som forskarstud.erande

o fullgjort läskursen

o offentligt försvarat en avhandling

Vi skall fråimst hålla oss t.i1l saker med anknytning till den

tredje punkten.

I

För att kunna disputera skall man I

o vidtalat en opponent

o skrivit avhandling

o bokat tid
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Opponent

OpponenÈ utses av sektionen, efter förslag från institutionen.
Kontakta opponenten för att bestämma lämplig tidpunkt. Skriv
sedan i god. ti1] till sektionssekreteraren på F (Britta Vil6n).
Hon ser till att beslut fåttas om opponent. Se därefter till
att Du får skriftligt ja från opponenten. Opponent från Sverige
som är anstäI1d på universitet eller högskola får bara ersätt-

.':

ning för resor och traktamente. Utländsk opponent får dessutom

1.500:- kronor. (Regleringsbrev l97I/72 VIII, E38).

Avhandlinqen

För att få disputera skall avhandlingen varit offentligt til1-
gänglig under tre terminsveckor (spikningstid). Man kan få
dispens med spikningstiden till L4 dagar. Om det är aktuellt
skalI man kontakta fakultetssekreteraren (BirgÍtta Ericsson) .

Spikningen går t.iII enligt följande: Till Eric Ohlsson på Un

lämnar man in ett antal pliktexemplar av avhandlingen (Se

nedan). Därefter får man ett iñtyg' som skaIl vj-sas upp på

fakultetsexpeditionen. (Finns i universitetsbyggnadens första
våning, samma dörr som ti1l registratorn). På fakultetsexpe-
ditionen (Gunilla Eriksson) ska1l man visa upp

o Intyg från UB

o Doktorandkort från institutj-onen (Finns hos Eva)

o Nationskort för innevarande Èermin

Tid och platsbokriinqr

Pra*is är att det bara får vara en dj-sputation per sektion
och dag. Speciellt i slutet av terminerna innebär det att det
kan b1i kollision med doktorander från ândra F-institutioner.
Boka därför i god tid dag hos Gunilla Eriksson (124100). Loka-
bokas direkt glenom Geza Ea1int (ankn 1019).



3.

Titelsida

TiII avhandlingen ska1l finnas en titelsida. I en monografi
kan titelsidan vara Iös, medan den kan sitta fast i samman-

fattningen till sammanläggningsavhandlingen.

En 1ämp1i9 formulering är enligt följand.e.

oPERATOR FACTORTZATION AN! OTHER ASPECTS

OF THE ANALYSTS OF LTNEAR SYSTEMS

av

Per Hagander
tekn lic, Ssk

Akademisk avhandling som för avläggand.e av
teknisk doktorsexamen víd teknÍska fakulte-
ten vi-d universitetet i Lund kommer att of-
fentligen försvaras i sal M:4, Maskinhusetr
Lunds Teknj-ska Högskola, fredagen den 7 de-
cember 1973 kl 10.15.



4

Pliktexemplar

Man skiljer me11an monografier (t ex Kalles och Kristers) och

sammanläggningsavhandlingar (t ex Torstens och min). Mono-
grafin består av en enda större (?) rapport. Sammanläggnings-
avhandlingen består av en kort sammanfattning och dessutom
tidskriftsartiklar och,/e1ler rapporter. Om institutionsrap-
porter lämnas j-n i 250 ex kan de godkännas som delar i samman-

Iäggningsavhandling (Tekn. fak. I973-05-09) .

Antal pliktexemplar framgår av följande tabeIl:

Monografi

Of f set,/boktryck

Stencil

LAmnas pa uu

180

130

Ti11 inst
20

20

20

20

20

Till dokt.

50

50

50

50

50

Sammanfattning

Offset/boktryck

Stencil

Tidskriftsuppsatser

180

130

30

180

Summa

250

200

250

200

100

250I¡rs titutionsrapporter 20 50

De 20 exemplaren tilI institutionen skall skickas ut tiI1 andra
högskolor. Lista på adresser finns hos Eva.

Tryckningsbidrag

Till tryckning av doktorsavhandlingen utgår tryckningsbidrag.
Bj-draget på tekniska fakul-teten är maximerat ti1l kronor 3000:-.
Ansökningsblanketter finns hos Eva.

För monografiavhandling får man bidrag för hela utskriften och
tryckningen (upp till kronor 3000:-). För sammanläggningsav-
handlingen får man bara bidrag till utskrift och tryckning av
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sammanfattningen, samt för mångfaldigande av delarna. Detta
betyder att man fSr bidrag t,iIl reprints och till extra
exemplaren av rapporterna. Däremot får man inget bidrag för
tryckning och utskrift.

För att få tryckningsbidrag skal1 man skicka med anbud från
två tryckerier. Man bör därför på ett tidigt stadium begära
in offerter från och tj-nga in tryckning på ett par tryckerier,
t ex Studentlitteratur, AV-centralen.

Det tryckningsbidrag som man får beviljat betalas ut ti1I
doktoranden efter att man har skickat j-n en räkning t,i11
tekniska fakulteten. Pengarna betalas dock ut först efter dis-
putationen.

Promoveringr

Promoveringen äger rum i slutet av vårterminen och en en ri-
tuell ceremoni för stadens borgare och doktorernas sIäkt och
vänner. Hela föreställningen sker på latin som ingen(?) för-
står. Det kan dock vara roligt att ha varit med om en sådan
ceremoni som vä1 snart försvinner.

Promoveringen är ej gratis. Många av utgifterna kan man dock
komma ifrån. För J-973 års promovering gäl1de följande taxa:

Promoveringsavgift
Hatt
Emblem i hatt
Doktorsring
Frackhyra

175 kr
L47

160

400

75

957 kr
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Tips för den sparsanme:

o Hatt kan Du låna av någon som promoverats tidigare.

o Använd Din civilingenjörsring som doktorsring.

o Låna frack av någon god vän.

PLANERTNG

Den formella delen som har beskrivits ovan tar Iängre tid
än man tror (understatement). Ðet är en god hjäIp att göra
upp ett planeringsschema och sedan försöka hålIa det. Som

exempel ger jag min planering som jag gjorde upp strax innan
jul L972.

JAN FEBR ¡ARS APRtr, trAJ

vrrr I23 !t5678910 11 12 13 14 15 ]-6L7 18 19202]- 22

-|
C-rovt nnnus alla delar

ka rnanr:s

FÍnprtsning

Utskrift

Autcrnatj-ca art i pre-
print

Kotrel<ulr+rättning

Trl¡d<ning

$ltikn5-n9

Disputation

PrornnrerÍng
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|
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H
I

I
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/itiska tidg:nkten
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Lägg märke tiIl att utskrift, tryckning och spikning tar
7 - 11 veckor. Tiden för utskriften är ju starkt beroende

av om det bara är en sammanfattning eller om det är en mono-

grafi som skall skrivas ut. Kontrollera med Gudrun Christensen
(08/374623) och Eva så att Din planerade utskrift ej kolli-
derar med något annat.

En annan mycket viktig punkt i planeringen är genomgång av

avhand.lingen med KarI Johan: Kom ihåg att Karl Johan är mycket

upptagen! Planera därför i tid.

I planeringen bör man oekså 1ä9ga in seminarier på institu-
tj-onen. Dessa bör komma så tidigt som möjtigt så att man kan

dra nytta av den feedback man får. Seminarieserien kan d.ärför
läggas i perioden mellan "Bra manus" och "Finputsning".

Man bör också 1ägga in bokningi av tid, lokal och opponent.

TIPS

o Jobba hårt med dispositionen

o Börja skrirapå ett tidigt stadium. Allt man skriver mår

bara väl av att mogna. Dra Dig inte för att skriva om

sådant som redan är skrivet. Sax och klister är väIdigt
användbart.

o Se tiII att underlag till figurer finns framme så snabbt
som möjligt. Förvarna Britt-Marj-e innan Du kommer med en

stor laddning.

o Boken: "Doktorsavhandlj-ngen. En handledning för doktorander
och tryckerier i utskrift och tryckning av aKademiska av-
handlingar" Allmänna Förlaget innehåller upplysningar om

tryckmetoder, tryckning, manuskript, anbud och författ-
ningar. Finns i biblioteket under handböcker.

o Det är trevligt med fester, men även fester tar tid att
planera.
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MINNESLISTA

1. Planera i god tid

2. Boka

tid (Gunilla ErÍksson, L2 41 00)

3,okal (Geza Balint, 1019)

opponeÊt
utskrift (Gudrun rMarianne, Eva)

ritni-ng av figurer (Britt-Marie)

3. Begär anbud från tryckerier

4. Ansök om tryckningsbidrag

5. Seminarieserie på institutionen (krister)

6. Pliktexemplaren tiII UB (Eric Ohlsson)

7. Gå tilI fakultetsexpeditÍonen minst tre termins-
veckor innan disputationen. Ha med

intyg från UB

doktorand.kort från institutionen
nationskort

8. Efter disputationen skall notis skickas till Control
System Society Newsletter (IEEE). Förlaga till brev
finns under Karl Eklund i pärmen Doktorsexamen lilos

Eva

9. Få ut betyg (trva skickar in ett intyg tilI sektion F) .
Betyget hämtas ut på expeditionen i Matematikhuset.

LYCKA TTLL !


