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Regler för disputationer vid
naturvetenskapliga fakulteten
Bakgrund
Praxis kring disputationer har historiskt varit att alla inblandade
deltar fysiskt i disputationslokalen, men fakulteten har under det
senaste året haft tillfälliga regler kring disputationer med
anledning av Corona-pandemin. Genom dessa regler har det varit
möjligt att hålla disputationer där opponenter, betygsnämndsledamöter och även allmänhet har deltagit på distans, via
internet. I ett nytt normalläge efter pandemin finns möjligheter
att tänka nytt kring disputationernas utformning, där
strömningstekniker kan göra det möjligt att nå en bredare publik,
underlätta internationell medverkan i betygsnämnder och minska
behovet av resor. NUF kommer därför att under våren 2022
utreda vilka regler som bör gälla för disputationer framöver. I
väntan på att detta arbete slutförs gäller följande regler för
disputationer från och med 17 januari 2022 till och med 30 juni
2022.
Allmänna regler vid disputationer

Vid disputationer vid Naturvetenskapliga fakulteten gäller
följande:
• Respondenten och utsedd ordförande för disputationen ska
närvara fysiskt i disputationslokalen.
• En av handledarna rekommenderas vara på plats.
• Opponenten och betygsnämnd förväntas vara på plats, men
kan delta digitalt.
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Om opponent och betygsnämndsledamöter inte är fysisk
närvarande så gäller följande:

• Opponenten måste kunna ta del av respondentens anförande
och kunna delta under hela oppositionen.
• Ledamöter av betygsnämnden måste kunna ta del av
anförandena och delta under hela disputationen.
• Lokal(a) suppleant(er) bör vara fysiskt närvarande i lokalen, så
att en ordinarie ledamot som deltar via länk enkelt kan ersättas
om tekniska problem skulle uppstå.
• Disputationens ordförande ska vara tillgänglig för direkt
telefonkontakt så att eventuella teknikproblem ska kunna
hanteras.
• Fallerar tekniken så att opponent eller någon ledamot inte kan
delta fullt ut så måste disputationen göras om eller skjutas upp.
Disputation utan fysiskt närvarande allmänhet

Om det finns särskilda skäl som gör att en disputation inte kan
genomföras med fysiskt närvarande allmänhet, kan disputationen
ända genomföras och då gäller följande:
• Disputationen ska sändas över internet (strömmas) i sin helhet,
så att allmänheten kan ta del av de presentationer som ges i
disputationslokalen samt kunna se och höra respondent,
opponent och samtliga ledamöter i betygskommittén.
Allmänheten ska också kunna ställa frågor till respondenten
och ta del av alla frågor och alla svar som ges.
• Är det så att disputationen ska äga rum digitalt måste detta
framgå redan i kungörelsen så att allmänheten kan ta del av
disputationen.
• Fallerar tekniken så att allmänheten inte kan delta så måste
disputationen göras om eller skjutas upp.
Ändring av beslut rörande tid och plats m m för
disputationer

• Om något i prodekanens beslut behöver ändras, eller om
disputationen behöver ställas in kan institutionsrepresentanten
begära att prodekanen fattar ett nytt beslut.
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• Beslut om ersättare kan som regel tas med kort varsel (någon
enstaka dag).
• Om en ledamot i betygsnämnden ska ersättas är det ofta
lämpligt att suppleanten går in som ordinarie ledamot och en
ny suppleant utses.
• Om en opponent ska ersättas är det ofta lämpligt att en av
ledamöterna i betygsnämnden går in som opponent, att
suppleanten går in som ordinarie ledamot och en ny suppleant
utses.
Dessa regler har fastställds av dekan Sven Lidin efter
föredragning av vice dekan Sandra Pott och hörande av
presidiet.

