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Högskolan i Gävle har fastställda ersättningsnivåer för arvoden gällande uppdrag som opponent och
betygsnämndledamot vid bedömning eller examination av doktorer och licentiater. Högskolan har även
fastställda rutiner för kontraktskrivning vid avhandlingsproduktioner.

Rutiner för kontraktskrivning
Kontrakt vid avhandlingsproduktion
Högskolan i Gävle ska för varje avhandling upprätta ett kontrakt mellan doktorand och Högskolan för
att reglera den ekonomiska sidan av avhandlingsproduktionen inför dess examination. Det är lämpligt
att göra det när Högskolan via Forskarutbildningsnämnden (FUN) 1 tillstyrkt att avhandlingen läggs
fram. Kontraktet ska innehålla följande:


Avhandlingsoffert: En offert för tryck av avhandlingen ska granskas och godkännas av närmast
berörd akademichef innan tryckning av avhandlingen får påbörjas. Upphandling ska ske enligt
gängse upphandlingsregler.



Kostnadsspecifikation: En specifikation över kostnaderna som Högskolan ska ansvara för och
som, exempelvis, berör tryckning, språkgranskning, översättning och illustrationer till
avhandlingen ska upprättas.



Antal exemplar av avhandlingen och dess leverans: Det antal exemplar som avhandlingen
ska tryckas i ska specificeras. Det är viktigt att det framgår av avtalet med tryckeriet när
avhandlingen ska vara tryckt och levererad och vart avhandlingen ska levereras. Tidigt
färdigställande kan vara att rekommendera så att både opponent och betygsnämnd kan få sina
exemplar i god tid eller senast på ”spikdagen”.

Kontrakt avseende ersättning till opponent och betygsnämndsledamöter
Kontrakt med opponent och betygsnämndsledamöter vid examination av doktorsavhandlingar ska
upprättas avseende deras åtaganden och ersättningsnivåer (se ersättningsnivåer beskrivna enligt nedan).

Högskolans ansvar
Högskolan ansvarar för kostnader i samband med framställningen och tryckning av avhandlingen.
Totalkostnaden för framtagande och tryckning av avhandlingen måste vara skälig. Den ska alltid täcka
kostnaden för den del av upplagan som följer av Forskarutbildningsnämndens beslut om minsta upplaga
om 110 exemplar inklusive pliktexemplar. Om någon akademi önskar ytterligare egna exemplar av
avhandlingen beslutar akademierna själva om hur många egna exemplar de önskar och kostnaden för
detta debiteras respektive akademi.
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Enligt rutin skickas en blankett, anmälan om disputation, till FUN som behandlar ärendet och beslutar om
avhandlingen ska läggas fram.
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Högskolan ska svara för att ersättning utbetalas till opponent och till ledamöter i betygsnämnd enligt
ovan beskrivna ersättningsnivåer. En förutsättning för att ersättning ska utgå är att
Forskarutbildningsnämnden (FUN) tillstyrkt att avhandlingen läggs fram.
Respektive avdelningschef, i samarbete med Avdelningen för personal, ekonomi och planering, ansvarar
för att kontrakt upprättas och att ekonomisk ersättning utbetalas till berörda parter enligt ovan beskrivna
riktlinjer.

Arvoden vid bedömning eller examination av doktorer/licentiater 2
Opponent på licentiatuppsats
Arvode för opponent vid licentiatuppsats är 7000 kronor plus omkostnader för resa och logi.

Opponent på doktorsavhandling
Arvode för opponent på doktorsavhandling är 12000 kronor plus omkostnader för resa och logi.

Betygsnämnd
Arvode för ledamot i betygsnämnden är 3500 kronor per ledamot plus omkostnader för resa och logi.
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När det gäller anställda på Högskolan i Gävle (HiG) som får uppdrag som exempelvis betygnämndsledamot för
en disputation på HiG beräknas ersättningen till den personen via extra dagar i tjänsten som motsvarar det aktuella
arvodets belopp.
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