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Sändlista 

 

Tillfällig anpassning av Riktlinjer för utbildningen på 
forskarnivå 

Beslut 

Rektor beslutar 

 

att beslutet ” Tillfälligt undantag från Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå” 

(SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-1283) från 2 december 2020 upphör att gälla från och 

med 2021-06-14. 

 

att antalet som högst får delta fysiskt i disputationssalen ska följa 

Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. 

att disputationer ska genomföras digitalt i största möjliga utsträckning till dess att 

nytt beslut fattas, 

att utan hinder av vad som anges i avsnitt 8.4 Disputationer i Riktlinjer för 

utbildningen på forskarnivå, krävs inte fysisk närvaro av respondent, opponent, 

betygsnämnd eller ordförande vid disputationer,  

att uppdra åt dekanerna att säkerställa att disputationer kan genomföras via 

videouppkoppling eller annan digital närvaro även för allmänheten under 

förutsättning att föranmälan gjorts, 

att uppdra åt dekanerna att säkerställa att det finns ersättare för opponent, 

ordförande vid disputationen samt för ledamöterna i betygsnämnden om de som 

utsetts till dessa uppdrag till följd av tekniska problem inte kan fullgöra uppdraget, 

att uppdra åt universitetsdirektören att säkerställa att det inom universitets-

administrationen finns erforderligt IT- stöd vid disputationer, samt 

att detta beslut gäller så länge som universitetsstyrelsens ordförandebeslut av den 26 

mars 2020 Särskilda befogenheter för rektor m.fl. i anledning av coronapandemin, 

SLU ID ua 2020.1.1.1-1283, är i kraft. 



Tillfällig anpassning av Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 

 

2/3 

 

Ärendet 

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin meddelar 

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se) rekommendationer för 

minskad smittspridning i samhället. Rekommendationerna för antal personer som 

samtidigt får vistas i samma lokal uppdateras allt eftersom pandemin förändras. De 

som inte kan beredas plats i salen ska erbjudas digitalt deltagande. 

Rektor har den 18 december 2018, § 233/18 SLU ID ua. 2018.1.1.1-4677, beslutat 

om riktlinjer för utbildning på forskarnivå där det anges att ” Opponent, 

betygsnämnd, ordförande och respondent ska fysiskt befinna sig i samma rum 

under disputationen.” . Rektor beslutade  i ” Tillfälligt undantag från Riktlinjer för 

utbildningen på forskarnivå” (SLU ID: SLU.ua.2020.1.1.1-1283) den 2 december 

2020 om undantag från denna regel. Detta tillfälliga undantag fortsätter att gälla 

tills vidare. 

Dagens beslut syftar till att SLU:s disputationer fortsatt sker på ett smittsäkert sätt 

samtidigt som antalet som tillåts delta fysiskt i disputationen följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning 

av avdelningsdirektör Lotta Hansson och i närvaro av universitetsdirektör Martin 

Melkersson. I beredningen av ärendet har även vicerektor Ylva Hillbur deltagit.  

Maria Knutson Wedel 

  

  

Lotta Hansson 
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Vicerektorerna 
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Doktorandombudsmannen 

Internrevisionen 
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