
 

 

Checklista inför disputation - uppgifter från doktoranden 
Vänligen fyll i nedanstående uppgifter över vad som behövs inför din 
disputation. 
 

Kontaktuppgifter till dig 

 

Fullständigt namn __________________________________  

Telefonnummer _____________________________ 

E-mail __________________________________________ 

 

Praktiska detaljer  

a.) Opponent 

Behöver din opponent flyg?  

JA NEJ 

Om opponenten behöver hotell, hur många nätter? 

____________________________________________ 

Finns det några önskemål på hotell? 

_______________________________________________ 

Behöver opponenten taxi till och från hotellet?  

JA NEJ 

 

Kontaktuppgifter till opponenten (om resa ska beställas) 

 

Fullständigt namn ____________________________________ 

Telefonnummer __________________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Land ______________________________________  

 

 

 



 

b.) Disputationskommitté  

Behöver ni boka resa för kommittén?  

JA NEJ 

 

Tåg Flyg 

 

Kontaktuppgifter för kommittén (om resa ska beställas) 

 

Fullständigt namn ____________________________________  

Telefonnummer ____________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

 

Fullständigt namn ____________________________________ 

Telefonnummer ____________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

 

Fullständigt namn ____________________________________ 

Telefonnummer ____________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

 

Detaljer kring disputationen 

 

Datum ____________________________________ 

 

Tid ____________________________________   

 

Plats ____________________________________ 

 

Behöver du hjälp att boka lokal?  

JA NEJ 

 



Om ja, ge gärna 3 förslag på lokaler som du är intresserad av, notera att CPF har en 
större sal för uthyrning som rymmer 90 personer, och KI har lokaler på deras 
hemsida som går att boka via oss: bokningsbara-lokaler-pa-campus-solna: 

Behöver du ett grupprum till disputationskommittén där de kan mötas upp efter 
disputationen för diskussion och lunch? 

JA NEJ 

Förtäring och dryck 

Vill du beställa snacks/dryck till minglet efter disputationen? 

JA NEJ 

Om ja, vad ska beställas (vanligtvis olika sorters snittar och alkoholfri bubbel) och 
hur mycket: 

 

Ska lunch beställas till disputationskommittén? 

JA NEJ 

Om ja, vad ska beställas och hur mycket?  

Behöver du hjälp under disputationen? (Vår receptionist kan vara behjälplig under 
dagen med att fixa iordning catering/lunch m.m.) 

JA NEJ 

https://medarbetare.ki.se/bokningsbara-lokaler


Arvode till opponenten 

Enligt KI:s regelverk betalas en hederssumma ut till opponenten på 10 000 SEK och 
följande behövs för att vi ska kunna administrera utbetalningen och skatteavdrag: 

• Kopia på opponentens pass (behövs för att ansöka om särskild inkomstskatt
hos Skatteverket)

• Bankuppgifter för utbetalning till utländskt bankkonto

Det är administratören på CPF som ordnar detta, men det kan vara bra för dig som 
doktorand att meddela opponenten dessa viktiga detaljer. 

Kostnader 

Uppge här alla kostnader du söker stöd för (CPF erbjuder stöd för 
disputationskostnader upp till 30 000 SEK) – Lista nedan: 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Om angivna kostnader överskrider 30 000 SEK vänligen uppge projektnummer som 
kan täcka kostnaderna (OBS! Det måste vara ett kostnadsställe på KI, vanligtvis K8 
följt av 8 siffror, ex. K8xxxxxxxx): 

Kostnadsställe på KI: _________________________________________ 

Jag intygar härmed att alla uppgifter i detta dokument har beviljats av min 
huvudhandledare 

Huvudhandledarens kontaktuppgifter 

Namn _____________________________________________ 

Telefonnummer _____________________________________________ 

E-mail _____________________________________________



Tips inför digital disputation: 

• Skicka ut länk i god tid
• Påminnelse en timme innan
• Ha en reservplan om det blir tekniska problem, t.ex. Teams.
• Inhämta tillstånd från alla inblandade innan ni ska spela in webbsändningen

Disputationen på ki.se och psykiatriforskning.se 

När allt är bokat och klart: Glöm inte att skicka information om disputationen till 
sofia.sjogren@ki.se och ann.hagerborn@ki.se för publicering i kalender. Namn på 
doktorand, titel på avhandling, huvudhandledare, bihandledare, opponent och 
betygsnämnd. Samt: datum, start-tid, slut-tid, lokal och eventuell zoomlänk. 

Tack för dina uppgifter! 

Vänligen skicka in denna blankett till sofia.sjogren@ki.se så att de praktiska 
detaljerna kring din disputation kan börja planeras. 
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