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Anvisningar för halvtidsbedömning i forskarutbildning inom Hälsa och välfärd med 
inriktning evidensbaserad praktik 

Halvtidsseminarium ska genomföras för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen. 
Syftet är att granska det hittillsvarande arbetet och planen för fortsättning fram till disputation. 
Det är huvudhandledaren som tillsammans med doktoranden ansvarar för och tar initiativ till 
att halvtidsseminariet genomförs.  

 

Tidpunkt 
Seminariet ska, om det inte finns särskilda skäl, ske efter motsvarande två års utbildning på 
forskarnivå på heltid. Dessutom ska minst 15 hp av forskarutbildningskurser vara avklarade. 
Tidpunkten för halvtidsseminariet är inte beroende av antalet manuskript eller publicerade 
artiklar.  

 

Nämnd  
Efter förslag från handledaren utser Forskarutbildningsrådet en nämnd bestående av tre, från 
projektet fristående, disputerade forskare med adekvat ämneskunskap. Minst två av 
granskarna ska ha docent- eller professorskompetens. Seminariet genomförs med två externa 
granskare (ej anställda vid Högskolan Dalarna) samt en granskare från den egna 
forskningsprofilen. Nämnden ska tillsammans med handledare och doktorand bedöma 
möjlighet för projektet att leda fram till en doktorsexamen och föreslå eventuell revidering av 
den individuella studieplanen.  

 

Halvtidssammanfattning  
Inför halvtidsseminariet ska doktoranden sammanställa en halvtidssammanfattning bestående 
av följande delar:  

• en litteraturöversikt av forskningsområdet inkl referenser (max 4 sidor) 
• en lägesbeskrivning av forskningsprojektet och en plan för resten av 

forskarutbildningen (max 4 sidor) 
• en reflektion över etiska överväganden (max 1 sida).  
• en lägesbeskrivning av progressen i doktorandens lärande i relation till målen för 

doktorsexamen (max 2 sidor) 
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Handlingar  
Handledare och doktorand ser till att nämnden får handlingar i god tid, och minst två veckor, 
före halvtidsseminariet. Dessa handlingar ska bestå av:  

• halvtidssammanfattning  

• doktorandens individuella studieplan  

• etiktillstånd  

• ladok-utdrag  

• eventuella publikationer och manuskript.  

 

Seminarium  
Halvtidsseminariet leds av huvudhandledaren och pågår som längst i två timmar. Seminariet 
består dels av ett seminarium (ca en timme), dels av ett uppföljningsmöte. Seminariet består 
av en presentation som doktoranden håller på engelska. Presentationen ska sammanfatta 
resultat och vidare planering av utbildningen på forskarnivå i relation till doktorandens 
individuella studieplan. Seminariediskussionen kan ske på svenska eller engelska. 
Halvtidsseminariet ska vara offentligt och annonseras inom Högskolan Dalarna senast två 
veckor före seminariet. Uppföljningsmötet sker i enskildhet med de deltagare som anges 
nedan. 
 

Uppföljningsmöte  
Efter halvtidsseminariet ska nämnden sammanträda med handledare och doktorand, samt om möjligt 
mentor, för att gå igenom utbildningens fortskridande. Tillsammans med doktorand, 
handledare och mentor ska följande diskuteras:  

• planer för den återstående forskarutbildningen  

• struktur för handledning  

• etiska spörsmål.  

 

Nämndens bedömning  
Med den individuella studieplanen som utgångspunkt ska följande faktorer bedömas:  

• kurser och andra poänggivande moment  

• grad av aktivitet inom utbildningen på forskarnivå  

• kvalitet i det egna forskningsprojektet  

• doktorandens utveckling mot målen för doktorsexamen  

• doktorandens utveckling mot självständighet  

• etiktillstånd.  
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I direkt anslutning till halvtidsseminariet är genomfört undertecknar nämnden ledamöter ett 
protokoll. Protokollet lämnas vidare till studierektor.  

 

Efter halvtidsseminariet  
Genomfört halvtidsseminarium ska registreras i Ladok och halvtidsprotokollet ska diarieföras. 
Vid anmärkningar och förslag till förändring av ursprunglig plan ska den skriftliga 
sammanställningen från halvtidsseminariet gälla som revidering av den individuella 
studieplanen. Revidering av den individuella studieplanen fastställs av studierektor för 
forskarutbildningen.  

 
Undantag  
Genomfört halvtidsseminarium är obligatoriskt för att få disputera inom Hälsa och välfärd 
med inriktning evidensbaserad praktik. Undantag ges för de doktorander som har en tidigare 
licentiatexamen inom samma område. 
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Doktorand: 

Avhandlingens preliminära titel: 

 

Nämndens bedömning av doktorandens måluppfyllelse utifrån ovan nämnda faktorer. 

 

 Doktoranden har uppnått målen för halva utbildningstiden 
 

 Doktoranden har inte uppnått målen för halva utbildningstiden  
 
 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ort, datum _______________________ 

 
________________________________  ________________________________ 
 
Namn på granskare   Namnförtydligande 
 

________________________________  ________________________________ 
 
Namn på granskare   Namnförtydligande 
 

________________________________  ________________________________ 
 
Namn på granskare   Namnförtydligande 
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