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Beslut om Rutiner för genomförande av 

disputationer med anledning av coronavirussjukdom 

covid-19 

Beslut 
Linköpings universitet (LiU) beslutar att "Rutiner för genomförande av 
disputationer med anledning av det nya coronaviruset" ska träda i kraft den 
24 mars 2020 (se bilaga). 

Beslutet gäller under vårterminen 2020, dock som längst till och med 31 augusti 
2020. 

Skäl till beslut 
Med anledning av det nya coronaviruset beslutade LiU den 16 mars 2020 att 
disputationer, licentiatframläggningar och andra moment relaterade till forskar
utbildning i möjligaste mån ska genomföras på distans, dock inom ramen för de 
krav som framgår av högskoleförordningen (1993:100), tex avseende muntlighet 
och offentlighet (beslut LiU-2020-01124). 

Mot denna bakgrund finns det ett behov av tillfälliga rutiner för genomförande av 
disputationer i distansläge. 

Handläggningen av beslutet 
Beslut i detta ärende har fattats vid rektors beslutsmöte i närvaro av chefsjuristen 
Christina Helmer, studeranderepresentanten Elin Fägerstam, rektors sekreterare 
Maria Fält och universitetsdirektören Kent Waltersson, den sistnämnde 
föredragande. Vid beslutsmötet närvarade även prodekan Mathias Broth via telefon. 
I beredningen av ärendet har följande personer deltagit: prodekanerna Nicolette 
Lakemond, Katarina Eriksson Barajas och Fredrik Elinder samt utbildningsledarna 

Charlotta Einarsson, Maria Mitradjieva och Helena Lobo ~ ~ 

~~ed~c: . , 
Marg~ a Bachrack Lindström tV\.}.r-
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Den 16 mars 2020 fattade Linköpings universitet (LiU) beslut om att disputationer, 
licentiatframläggningar och andra moment relaterade till forskarutbildning i 
möjligaste mån ska genomföras på distans (dnr LiU-2020-01124). Vid en 
presskonferens den 17 mars 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten och 
regeringen att universitet och högskolor går över till distansundervisning från och 
med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. 

Ovan nämnda rekommendationer får betydelse för genomförandet av disputationer, 
licentiatframläggningar och andra moment relaterade till forskarutbildning vid LiU. 
Även reserestriktioner och begränsade kommunikationsmöjligheter till följd av det 
pågående utbrottet av det nya coronaviruset kan med kort varsel påverka 
möjligheterna för opponenter och ledamöter i betygsnämnder att närvara vid 
fakulteternas respektive områdets disputationer. 

En doktorsavhandling ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation 
(6 kap. 33 § andra stycket högskoleförordningen [1993:100]). Att disputationen ska 
vara offentlig innebär att den ska vara öppen för allmänheten att ta del av. Det finns 
dock inte några rättsliga hinder mot att doktorander, betygsnämnder och andra 
deltagare vid en disputation kan närvara på distans via länk.1 

Mot bakgrund av ovanstående vill LiU klargöra vilka rutiner som ska gälla för 
genomförande av disputationer m.m. under vårterminen 2020. I den mån dessa 
rutiner avviker från LiU:s Utbildningsordning för utbildning på forskarnivå (dnr 
LiU-2014-00530) eller fakulteternas respektive områdets ordinarie regler om 
disputation och licentiatframläggningar har dessa rutiner företräde. 

1 Universitetskanslersämbetet. Med anledning av Coronavirus. 
https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/med-anledning-av-coronavirus.html 
(Hämtad 2020-03-20). 
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2 Disputationer 

Följande rutiner ska gälla för genomförande av disputationer under vårterminen 
2020, dock som längst till och med den 31 augusti 2020. 

2.1 Tid och plats för disputation 

Följande alternativ avseende tid och plats gäller för genomförande av disputation. 
V al av lösning ska stämmas av med doktoranden som ska försvara sin avhandling. 

1. Disputationen genomförs helt eller delvis på distans. 
2. Disputationen skjuts upp till ett senare tillfälle. 

Särskilda rutiner för disputationer som genomförs helt eller delvis på distans 

• En lokal med videokonferensutrustning ska tillhandahållas där allmänheten 
kan ta del av disputationen via videokonferens. 

• Lokalen bör vara anpassad för att möjliggöra för deltagare och åhörare att 
hålla lämpligt avstånd till varandra. 

• Den teknik som ska användas bör säkerställas och testas i god tid före 
disputationen. Institutionen ansvarar för detta med hjälp av it-avdelningen. 
Kontakt med it-avdelningen kan tas via it:s helpdesk. Ange "disputation" i 
ämnesraden. 

• Ordföranden vid disputationen, doktoranden och en av handledarna bör 
vara fysiskt närvarande i lokalen vid LiU. Om det inte är möjligt på grund av 
risken för smittspridning, reserestriktioner eller andra liknande 
omständigheter kan de delta vid disputationen via videokonferens. 

• Övriga ledamöter i betygsnämnden, övriga handledare och opponenten kan 
delta vid disputationen via videokonferens. 

• Om ingen av aktörerna vid disputationen finns på plats i lokalen vid LiU ska 
institutionen se till att det finns en värd på plats som kan ta emot 
allmänheten och hantera uppkopplingen till videokonferensen. 

• Samtliga som deltar vid disputationen, på plats eller via videokonferens, ska 
kunna se och höra övriga deltagare samt de presentationer som visas. 

• Ordföranden vid disputationen ansvarar för att kontrollera att 
videokonferensutrustningen fungerar och, om det skulle uppstå tekniska 
problem, pausa eller avbryta disputationsakten. 

• En särskild mötesinbjudan ska användas till betygsnämndens sammanträde 
efter disputationsakten för att säkerställa att sammanträdet sker utan att 
obehöriga kan delta. 

• Tillkännagivande av betygsnämndens bedömning av avhandling och försvar 
får göras via e-post. Protokoll cirkuleras för senare påskrift. 

Särskilda rutiner för disputationer som skjuts upp 

• Beslut om att en tillkännagiven disputation ska skjutas upp fattas av 
fakultetens respektive områdets dekan, med rätt att vidaredelegera till 
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prodekan, efter samråd med den berörda doktoranden och 
huvudhand.ledaren. 

2.2 Ersättare för opponenter och ledamöter i betygsnämnd 

• Om en opponent eller en ledamot i betygsnämnden blir förhindrad att delta 
vid disputationen kan han eller hon ersättas genom att fakultetens 
respektive områdets dekan utser en annan opponent eller ledamot. 

• Det är lämpligt att i god tid före disputationen utse en eller flera suppleanter 
för ledamöterna i betygsnämnden. 

• Om en opponent måste ersättas är det lämpligt att en av ledamöterna i 
betygsnämnden går in som opponent och att en av suppleanterna går in som 
ordinarie ledamot. 

• Minst en suppleant bör närvara vid hela disputationsakten för att genast 
kunna träda in och ersätta sådan deltagare som inte kan delta på grund av 
tekniska problem. 

3 Spikning 

Med anledning av rådande distansläge ansvarar varje fakultet/ område för att se 
över den praktiska hanteringen av så kallad spikning, och stämma av denna med 
LiU:s registratur. 

4 Licentiatframläggningar 

De rutiner som ska gälla vid disputationer enligt p. 2 ska i tillämpliga delar även 
gälla vid licentiatframläggningar under vårterminen 2020, dock som längst till och 
med den 31 augusti 2020. 
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