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Prodekanen för  forskarutbi ldning

Riktlinjer för disputation med deltagande på
distans

Härmed klargör Humanistiska och teologiska fakulteterna vad som gäller för
disputation som genomförs med deltagande på distans.

Allmänna krav
En disputation ska vara offentlig. Om fysiskt deltagande är möjligt finns det inga
krav på att erbjuda deltagande på distans. Institutionen kan besluta att erbjuda
deltagande på distans även när det inte krävs.

Om restriktioner inskränker eller omöjliggör fysiskt deltagande ska digitalt
deltagande erbjudas.

Samtliga deltagare, såväl i lokalen som på distans, ska kunna se och höra
disputationens ordförande, respondenten och opponenten. De ska också kunna höra
alla som yttrar sig i lokalen.

Respondent, ordförande, opponent och betygsnämnd ska kunna ägna disputations-
akten sin fulla uppmärksamhet. Då deltagande på distans förekommer bör därför en
person med erforderlig kompetens utses att ansvara för bild, ljud och uppkoppling
under hela akten. Kostnaden för detta åvilar institutionen.

Respondent och ordförande
Respondenten och disputationens ordförande ska befinna sig i offentlig
disputationslokal i Lund. Dispens från detta krav kan ges av prodekanen för
forskarutbildning, om det finns särskilda skäl.

Opponent och betygsnämnd
Opponent och betygsnämndsledamöter kan delta antingen fysiskt eller på distans.

Suppleanter till betygsnämnden ska i förväg vara utsedda av prodekanen för
forskarutbildning, under beaktande av högskoleförordningens 6 kap. 34 §: ”Vid
betygssättning av doktorsavhandlingen ska minst en person delta som inte är
verksam vid den högskola där doktoranden examineras”. Det finns möjlighet att
utse suppleant för samtliga betygsnämndsledamöter.
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Övriga deltagare
Åhörare som deltar digitalt ska ha möjlighet att ställa frågor, muntligt eller
skriftligt, och få svar på dessa.

Ordföranden för disputationen avgör om föranmälan ska krävas för åhörare som
deltar på distans.

Ordförandens ansvar
Ordföranden för disputationen ansvarar för att opponent och betygsnämndsledamot
som deltar på distans har en stabil nätuppkoppling av tillräcklig kvalitet.
Ordföranden försäkrar sig också om att de under disputationen kan få teknisk
support där de befinner sig och att det går att nå dem via telefon om uppkopplingen
bryts.

Under betygsnämndens överläggning ska utomstående inte ha möjlighet att följa
diskussionen. Det åvilar disputationens ordförande att klargöra detta för samtliga
medverkande.

Om kontakten med en opponent som deltar på distans bryts och inte kan återställas
kan en eller flera av betygsnämndens ledamöter genomföra oppositionen i dennes
ställe. Disputationens ordförande ska i förväg ha försäkrat sig om att de är beredda
att göra detta. I annat fall ska ordföranden besluta att avbryta disputationen.

Om kontakten med betygsnämndsledamot som deltar på distans bryts och inte kan
återställas kan en suppleant träda i dennes ställe. Finns ingen utsedd suppleant som
kan utföra denna uppgift ska disputationens ordförande besluta att avbryta
disputationen.

På fakultetsstyrelsens vägnar

Stephan Borgehammar
Kristina Arnrup Thorsbro
(kansli HT)


