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Rektor  

2022-02-24 

Lunds universitets föreskrifter om digitala inslag vid 
disputationer i utbildning på forskarnivå 

Fastställda av rektor 2022-02-24. 

 

Med stöd av 6 kap. 35 § högskoleförordningen (1993:100) föreskriver Lunds 

universitet följande. 

 

Allmänt 

 

Utgångspunkten är att disputationer vid Lunds universitet ska äga rum på plats i en 

lokal som universitetet tillhandahåller där samtliga deltagare befinner sig. Digitala 

inslag vid disputationer kan förekomma då det finns skäl till det. 

 

Dessa föreskrifter utgör universitetets gemensamma ramar i syfte att få ett 

välfungerande och rättssäkert förfarande när digitala inslag tillämpas vid 

disputationer. 

 

Digitala inslag vid disputation kan i dessa föreskrifter även avse realtidsströmning. 

Det vill säga ljud och rörlig bild som sänds i realtid över internet och som inte 

spelas in och sparas. 

 

Kvaliteten i examinationen ska alltid säkerställas.  

 

 

Kravet på offentlighet 

 

6 kap. 33 § 2 st högskoleförordningen föreskriver att en doktorsavhandling ska ha 

försvarats muntligen vid en offentlig disputation. Vid Lunds universitet ska 

disputationen arrangeras i en lokal där allmänheten kan närvara och har möjlighet 

att ställa frågor samt där lämplig teknik tillhandahålls.  

 

Enligt Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet 12.1 ska 

disputationen tillkännages minst tre veckor i förväg. Vid tillkännagivandet av 

disputationen ska allmänheten informeras om att disputationen kommer att äga rum 
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i en angiven lokal, vilka digitala inslag som eventuellt ska tillämpas, ifall 

disputationen ska realtidsströmmas och i så fall att en del av disputationslokalen 

undantas från realtidsströmning. Om disputationen ska ha digitala inslag kan, om 

så är önskvärt, en länk till disputationen lämnas till allmänheten med information 

om möjligheten att ta del av disputationen digitalt. Denna möjlighet behöver inte 

garantera deltagare på distans möjligheten att ställa frågor.  

 

 

Beslut om digitala inslag vid disputation 

 

Beslut om digitala inslag vid disputation ska fattas av fakultetsstyrelsen efter en 

helhetsbedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Beslutsrätten kan 

delegeras till dekan eller den som dekan utser, men inte vidare. Samtidigt ska 

beslut fattas om att utse reserver för betygsnämndsledamöterna. Vid beslut om att 

utse reserver ska föreskrifter för betygsnämndens kvalifikationer och 

sammansättning liksom regler för jäv beaktas. 

 

Fakulteten ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas då opponent och/eller 

ledamöter behöver ställa in sin medverkan med kort varsel. Opponenten kan 

ersättas av betygsnämndsledamot och ledamöter som är förhindrade att delta vid 

disputationen kan ersättas av reserver enligt ovan. 

 

Beslut om att ha digitala inslag vid disputation ska fattas efter samråd med 

doktorand och huvudhandledare. Doktoranden ska vara väl införstådd med vilka 

digitala inslag som ska förekomma vid disputationen. Doktorandens önskemål 

avseende om opponenten ska delta digitalt eller ej, ska beaktas.  

 

 

Närvaro vid slutexaminationen 

 

Vid Lunds universitet ska en disputation ske i en angiven lokal som universitetet 

tillhandahåller. Om digitala inslag ska tillämpas ska doktoranden och 

disputationsaktens ordförande närvara på plats vid disputationsakten. Minst en av 

doktorandens handledare samt två betygsnämndsledamöter ska närvara på plats vid 

disputationsakten, om inte särskilda skäl föreligger. Övriga ledamöter i 

betygsnämnden, övriga handledare samt opponent kan delta digitalt. Den ledamot 

som väljs till ordförande för betygsnämndens sammanträde ska vara en av dem 

som deltagit på plats vid disputationsakten.  

 

Betygsnämndens ordförande ansvarar för betygsnämndens sammanträde. Ifall vissa 

ledamöter deltar digitalt ska ett separat digitalt möte ordnas för genomförande av 

betygsnämndens sammanträde. En länk till sådant sammanträde ska göras 

tillgänglig endast för ledamöterna i betygsnämnden. Länken ska även göras 

tillgänglig för opponent och handledare eftersom de ska stå till förfogande för 

frågor från betygsnämnden eller ifall opponent och handledare avser att vara 

närvarande vid sammanträdet med betygsnämnden och delta i överläggningarna 
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men inte i beslutet, i enlighet med Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid 

Lunds universitet 12.2. 

 

 

 

Övergångsbestämmelse och ikraftträdande  

 

Föreskrifterna träder ikraft den 1 mars 2022. Dessa föreskrifter gäller de 

disputationer som organiseras efter ikraftträdandet. 
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