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Beslut om temporära rutiner med anledning av 
smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 för 
genomförande av disputationer  

 

Beslut  
Linköpings universitet (LiU) beslutar att ”Temporära rutiner med anledning av 
smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 för genomförande av 
disputationer” ska träda i kraft från och med den 1 februari 2022 (enligt bilaga).  
 
Beslutet gäller tills vidare, dock som längst till och med den 31 augusti 2022. 
 
Beslutet kompletterar LiU:s Riktlinjer för utbildning och examination på 
forskarnivå (dnr LiU-2020-03965) samt, i förekommande fall, fakulteternas 
respektive områdets ordinarie regler om disputation och licentiatframläggningar. I 
den mån nämnda styrdokuments innehåll avviker från varandra har rutinerna 
enligt nu föreliggande styrdokument företräde. 
 
 

Skäl till beslut 
Under 2020–2021 har LiU återkommande beslutat om temporära rutiner med 
anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 för genomförande av 
disputationer. Det senaste beslutet, som fattades den 17 juni 2021 (dnr LiU-2021-
00029), löper ut den 31 januari 2022. 
 
Den 22 december 2021 fattade LiU beslut om aktivering av pandeminivå 3 inför 
våren 2022 med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (LiU-
2021-00029). Mot bakgrund av detta beslut förlängs tidigare beslut om temporära 
rutiner för genomförande av disputationer. Detta beslut ger fortsatt stora 
möjligheter till anpassning av disputationernas genomförande utifrån rådande 
förutsättningar. 
 
I beslutet har uppdatering gjorts avseende begränsningar av antalet besökare i 
samband med disputation (se punkt 2.3.3). I övrigt är beslutet identiskt med 
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tidigare beslut, med undantag för erforderliga datumjusteringar samt några 
språkliga korrigeringar. 
 

Handläggningen av beslutet 
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Jan-Ingvar Jönsson vid rektors 
beslutsmöte i närvaro av universitetsdirektören Kent Waltersson, chefsjuristen 
Christina Helmér, studeranderepresentanten Beatrice Ronsten och rektors 
sekreterare Maria Fält, efter föredragning av prodekanen vid Filosofiska fakulteten 
Mathias Broth, som deltar digitalt. 
 
I beredningen av ärendet har även prodekanerna Nicolette Lakemond, Maria 
Simonsson och Anna Strömberg samt utbildningsledaren Charlotta Einarsson 
deltagit. 

 
Beslutet har föregåtts av information till den centrala samverkansgruppen. 

 
 
 
 
 

Jan-Ingvar Jönsson  
 
    Mathias Broth 

 
Sändlista: 

Universitetsledningen  
Dekanerna  
Prodekanerna 
Prefekterna  
Filosofiska fakultetens kansli  
Kansliet för utbildningsvetenskap  
Medicinska fakultetens kansli  
Tekniska fakultetens kansli  
Universitetsdirektörens ledningsgrupp 
Överbibliotekarien  
Internrevisionen  
De lokala fackliga organisationerna  
Studentkårerna  
LiU-nytt  
Dokument- och arkivenheten (original) 



This document has been electronically signed
using eduSign.

Validate signed documents at: https://validator.edusign.sunet.se

Signature page


	Beslut om temporära rutiner med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 för genomförande av disputationer
	Beslut
	Skäl till beslut
	Handläggningen av beslutet
	Sändlista:


		2022-01-31T10:10:19+0000


		2022-01-31T11:44:07+0000


		2022-01-31T11:45:08+0000


	



