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Instruktion för lärarrepresentant för bedömningen ”Må spikas”
När en avhandling är tryckt ska den godkännas av en lärarrepresentant genom att denna
skriver ”Må spikas” på avhandlingen. Spikning av avhandling förutsätter att dess innehåll
överensstämmer med tidigare godkänd ansökan om disputation och ska ske minst tre veckor
före disputation.
Doktoranden ska i god tid innan boka tid hos lärarrepresentanten. Om man inte kommit
överens om annat ska studenten skicka kopia på disputationsansökan till lärarrepresentanten
i förväg, inklusive eventuella ändringar godkända genom ordförandebeslut (på blankett 12).
Lärarrepresentanten ska
1. Kontrollera att den tryckta avhandlingen överensstämmer med uppgifterna i
ansökan om disputation
1.1. Lärarrepresentanten jämför den tryckta avhandlingen och spikbladet med ansökan.
Avvikelser mellan ansökan och avhandlingen ska vara godkända genom
ordförandebeslut från disputationskommittén.
1.2. Om det finns avvikelser som inte kan styrkas av ordförandebeslut ska
lärarrepresentanten bedöma om avvikelsen är av en sådan art att godkännande av
ändringen kräver ett ordförandebeslut. Exempel på mindre avvikelser som inte
kräver ordförandebeslut är:
Ändringar i titlar som inte förändrar innebörden av dessa, t.ex. omkastningar,
tillägg eller borttagande av enstaka ord och skiljetecken.
Ändringar och tillägg i författarordningen som inte påverkar doktorandens plats
i denna ordning.
Förändringar av delarbetenas ordningsföljd.
Avvikelser som alltid måste godkännas av disputationskommittén är t.ex. ändring av
betygsnämndens ledamöter, disputationsdatum och lokal, samt antal delarbeten.
1.3. Kontrollera att avhandlingen följer reglerna för Karolinska Institutets grafiska
profil. I normalfallet ska endast Karolinska Institutets logotyp finnas på
avhandlingen. Undantaget är om doktoranden ingår i ett så kallat double degreesamarbete, då båda lärosätena har rätt att ha sin logotyp på avhandlingen.
2. Efter kontroll skriva "Må spikas" på avhandlingens framsida, samt signera och
skriva dagens datum. Därmed kan den tryckta avhandlingen användas som
underlag för disputation.

Karolinska Institutets jävsregler ska beaktas (se ki.se). Uppmana gärna doktoranden att fylla
i Exit Poll.

