
Forsknings- och utbildningsnämnden                                 DIREKTIV Dnr: 244-20 
Nämnden för Konstnärlig forskning och utbildning           2020-03-13               

 

 

 

 

 

Disputationer och licentiatseminarium – förhållningsregler med 
anledning av det pågående coronavirus-utbrottet 

 
Rese- och karantänrestriktioner till följd av det pågående coronavirus-utbrottet 
kan med kort varsel påverka möjligheterna for opponenter och 
betygsnämndsledamöter att närvara vid disputationer1. Forskning- och 
utbildningsnämnden och nämnden för Konstnärlig forskning och utbildning vill 
klargöra vad som gäller angående disputationer och vilka åtgärder som kan 
vidtas for att disputationer och licentiatseminarium ska kunna genomföras som 
planerat under rådande omständigheter. Dessa åtgärder är i linje med de direktiv 
som kommit från Universitetskanslersämbetet. 

• En disputation/licentiatseminarium ska vara offentlig, vilket innebär att den 
ska arrangeras i en hörsal där publik kan närvara. Om hörsalen hålls 
avstängd för publik givet smittskyddsskäl ska det finnas tydliga 
instruktioner vid annonsering av disputationsaktens/licentiatseminariets 
genomförande om hur man kan närvara vid 
disputationsakten/licentiatseminariet på elektronisk väg. 

• Doktoranden ska vara närvarande i salen. 
• Opponent och ledamöter i betygskommittén kan delta via länk (Zoom) om 

rese- och övriga karantänrestriktioner gör det omöjligt for dem att komma 
till högskolan.  

Om det blir aktuellt att ersätta opponent eller betygsnämndsledamot så kan 
ordförande för forskarutbildningsutskottet, alternativt KFU fatta beslut om 
ersättare med kort varsel (någon enstaka dag). Om en ledamot ska ersättas är det 
lämpligt att suppleanten går in som ordinarie ledamot och en ny suppleant utses. 
Om en opponent ska ersättas är det lämpligt att en av ledamöterna går in som 
opponent, suppleanten går in som ordinarie ledamot och en ny suppleant utses. 

Enligt högskolans regelverk utser forskarutbildningsutskottet, alternativt KFU, 
endast en suppleant i samband med anmälan av disputation men för 
disputationer som planeras under det kommande året kan det vara lämpligt att 
utse ytterligare minst en suppleant. 

                                                            
1 Det som gäller för betygsnämnden vid disputation gäller även för examinatorer vid licentiatseminarium. 
Byte av examinator ska dock ske ytterst restriktivt och motiveras i särskild ordning.  



  

 

 

Därtill kan det finnas skäl till att ytterligare en eller ett par personer vidtalas om 
möjligheter att utses till suppleant(er) (eller till någon annan funktion) med kort 
varsel. I det senare fallet kan det då lämpligen röra sig om personer som finns 
internt på högskolan eller i närområdet. 

Om opponent och/eller en eller flera ledamöter ska medverka via länk så gäller 
följande: 

• Samtliga närvarande i salen ska kunna se och höra alla dem som är med via 
länk. 

• Samtliga som är med via länk ska kunna se och höra doktoranden, 
presentationer som ges i salen samt alla som yttrar sig i salen. 

• För samtliga som är med via länk ska det finnas möjlighet till direkt 
telefonkontakt mellan av högskolan utsedd kontaktperson och personen i 
fråga. (Detta för att eventuella teknikproblem ska kunna hanteras.) 

Opponenten måste kunna ta del av doktorandens anförande och kunna delta 
under hela oppositionen. Ledamot av betygsnämnden måste kunna ta del av hela 
disputationen. Fallerar tekniken så att ovanstående krav inte kan mötas så måste 
disputationen göras om/skjutas upp. 

Det är sektionen, alternativt forskarskolan, som ansvarar för eventuella 
arrangemang med länk med stöd av högskolans Campusservice. 
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