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Sändlista 

 

Tillfällig anpassning av riktlinjer för utbildning på 
forskarnivå 

Beslut 

Rektor beslutar 

 

att möjligheten att genomföra disputationer med digitala inslag fortsätter att gälla, 

att fysisk närvaro i disputationslokalen krävs av respondenten och disputationens 

ordförande,  

att fysisk närvaro i disputationslokalen inte krävs av opponent eller 

betygsnämndsledamöter,  

att uppdra åt dekanerna att säkerställa att det finns ersättare för opponenten 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 

universitetsadministrationen finns erforderligt IT- stöd vid disputationer, samt 

att detta beslut gäller från den 1 juni 2022 och så länge som de av rektor beslutade 

riktlinjer för utbildning på forskarnivå, SLU ID ua 2018.1.1.1-4677, är i kraft. 

Redogörelse för ärendet 

Under pandemin har majoriteten av de disputationer som hållits genomförts digitalt 

av smittskyddsskäl. Verksamheten har under denna period sett vissa fördelar med 

att även fortsättningsvis behålla möjligheten att arrangera disputationer med 

digitala inslag.  

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 ” Tillfällig anpassning av Riktlinjer för 

utbildningen på forskarnivå” (SLU ID: SLU.ua.2021.1.1.1-2261) den 14 juni 2021 
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om undantag från denna regel. Detta beslut skulle gälla 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”, var i kraft. Detta beslut upphävs nu från och med 1 juni 2022.  

Fördelarna med digitalt deltagande i disputationer är bland annat att det kan vara 

lättare få tag i en opponent och ledamöter av betygsnämnden som har rätt expertis 

när dessa kan delta via länk, och erfarenheten har visat att en större publik deltar 

när det går att följa disputationen digitalt. Dessutom underlättar digitala 

möjligheter för respondentens släkt och vänner att delta. En av de stora fördelarna 

är förstås också de miljömässiga vinster som följer av ett minskat resande.  

I och med detta beslut kommer det även fortsättningsvis att vara möjligt med 

digitalt deltagande för opponent och ledamot av betygsnämnden under 

disputationer. Under 2022 kommer SLU:s riktlinjer för utbildning på forskarnivå 

att revideras och ändringarna i detta beslut kommer att infogas i den nya versionen 

av riktlinjerna.  

 

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

av utbildningshandläggare Lotta Jäderlund och i närvaro av universitetsdirektör 

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

deltagit.  

Maria Knutson Wedel 
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