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Prodekan med ansvar för forskarutbildningen

Disputationer - riktlinjer med anledning av det
pågående utbrottet av coronavirus

Reserestriktioner till följd av det pågående coronavirus-utbrottet kan med kort
varsel påverka möjligheterna für opponenter och betygsnämndsledamöter att
närvara vid disputationer. Fakulteten vill därftir klargöra vad som gäller angående
disputationer och vilka åtgärder som kan vidtas fiir att disputationer ska kunna
genomföras som planerat under rådande omständigheter:

En disputation ska vara offentlig, vilket innebär att den ska arrangeras på så

sätt att publiken kan delta aktivt, antingen fysiskt eller via länk.
Respondenten och disputationens ordforande ska vara närvarande i offentlig
disputationslokal.
Opponent och ledamöter kan delta via länk (Zoom, Sþpe etc.) om
reserestrikfioner gör det omöjligt för dem att komma till Lund. Opponent och
ledamöter som är förhindrade att deltaga kan också ersättas genom att prodekan
utser annan opponent/ledamot.

Om det blir aktuellt att ersätta opponent eller betygsnämndsledamot kan prodekan
fatta beslut om ersättare med kort varsel. 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, om så är möjligt, och att suppleanten går in som ordinarie ledamot och
en ny suppleant utses. Om opponenten inte kan ersättas kan disputationen inte äga
rum på bestämd tidpunkt utan bör sþutas upp.

Fakulteten utser endast en suppleant i sarnband med anmälan av disputationen men
det är lämpligt att institutionsrepresentanten har ytterligare en eller ett par personer
vidtalade som kan utses till suppleanter (eller till någon annan funktion) med kort
varsel.

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

r Samtliga närvarande i salen ska kunna se och höra de som är med via länk.
o Samtliga som är med via länk ska kurura se och höra respondenten,

presentationer som ges i salen samt alla som yttrar sig i salen. De ska också ha
möjlighet att ställa frågor till respondenten.

o För samtliga som är med via länk ska det finnas möjlighet till direkt
telefonkontakt mellan disputationens ordforande och personen i fråga. (Detta
for att eventuella tekniþroblem ska kurura hanteras.)
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a För samtliga ledamöter som medverkar via länk ska det finnas utsedda
suppleanter närvarande i salen. Om en ledamot via länk faller bort kan
suppleanten gå in och delta i överläggningama.

Med tanke på att reglema kring disputationer ftireskriver att (minst) en ledamot
måste vara hemmahörande utanför lärosätet bör det vara möjligt for två ledamöter
(och allra minst en) alLvaranärvarande i salen. En disputation där opponent och
samtliga ledamöter medverkar via länk bör inte forekomma.

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

Det är institutionen som avgör om en disputation ska genomföras ffsiskt, digitalt
eller om den ska skjutas upp. Institutionen ansvarar för eventuella anangemang
med länk.
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