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Tillfälligt undantag från Riktlinjer för utbildningen på
forskarnivå
Beslut
Rektor beslutar
att disputationer ska genomföras digitalt i största möjliga utsträckning,
att högst 8 personer får delta fysiskt i disputationssalen,
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, företrädesvis via respektive nämnd för
forskarutbildning, dels säkerställa att disputationer kan genomföras via
videouppkoppling eller annan digital närvaro även för allmänheten under
förutsättning att föranmälan gjorts dels 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 universitetsadministrationen 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.
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Ärendet
Med anledning av den pågående covid-19-pandemin meddelar
Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se) rekommendationer för
minskad smittspridning i samhället. Från och med den 24 november 2020 införde
regeringen restriktioner som ytterligare begränsar sammankomster och övriga
aktiviteter i samhället (https://www.regeringen.se/artiklar/2020/11/max-attadeltagare-ska-vara-normerandefor-hela-samhallet/ ). Dessa restriktioner gäller tills
regeringen beslutar om annat och ska tolkas normerande. På SLU påverkar detta
antalet som kan delta på plats i disputationssalen. De som inte kan beredas plats i
salen erbjuds 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. Av dessa riktlinjer framgår i avsnitt 8.4
Disputationer:
Mot bakgrund av examensmålen ska betygsnämnden vid disputationen
bedöma avhandlingen och respondentens muntliga försvar av sin
avhandling. Opponent, betygsnämnd, ordförande och respondent ska fysiskt
befinna sig i samma rum under disputationen. Om disputationen inte hålls i
en lokal på en av SLU:s huvudorter så ska videolänk uppkopplas till
lämplig ort. Opponenten ska med hjälp av diskussion med respondenten
underlätta betygsnämndens bedömning. Följaktligen ska disputationen
organiseras så att det finns tid för

-

respondenten att presentera sin avhandling,

-

opponenten att presentera avhandlingsämnet och att sätta in avhandlingens
resultat i ett större ämnesmässigt sammanhang samt att ifrågasätta och
grundligt diskutera avhandlingen med respondenten,

-

betygsnämnden att diskutera med respondenten,

-

en öppen diskussion där publiken bjuds in att delta.

I mars meddelade rektor via medarbetarwebben om undantag från de riktlinjer som
gäller för utbildningen på forskarnivå. Meddelandet är att betrakta som en
beslutsavsikt från rektor och innehållet har tillämpats vid de disputationer som har
genomförts sedan dess.
Styrelsens ordförande beslutade den 26 mars 2020 om särskilda befogenheter för
rektor m.fl. befattningshavare i anledning av pandemin. Dessa befogenheter rör
utbildningen på grundläggande och avancerad nivå och gäller till dess styrelsen
upphäver beslutet. Flera andra beslut som fattas inom universitetet till följd av
pandemin har samma giltighetstid som styrelsens beslut.
Den coronapandemi som pågått sedan årets början har starkt påverkat universitetets
verksamhet. De åtgärder som vidtogs i mars och april syftade till att säkerställa att
de verksamhetskritiska uppgifterna kunde utföras trots begränsningar i möjlighet
att resa och att delta i till fysiska möten.
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Pandemin kommer att påverka samhället under en längre period och ingen kan
förutse hur länge restriktionerna kommer att finnas kvar. Detta samt de nu skärpta
rekommendationerna medför att det är motiverat att den praxis för disputationer
som tillämpats sedan i mars 2020 nu formaliseras i ett beslut som har samma
giltighetstid som styrelsens beslut om särskilda befogenheter i anledning av
pandemin.
Dagens beslut syftar till skapa förutsättningar för att genomföra
situationsanpassade disputationer på ett sätt som bidrar till att minska risken för
smittspridning.
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 och
akademisekreterare Sune Lindh deltagit.

Maria Knutson Wedel

Lotta Hansson

Sändlista
Dekanerna
Universitetsdirektören
FUR

Kopia för kännedom
Prodekanerna
Vicerektorerna
Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen
Doktorandombudsmannen
Internrevisionen
Sluss
Saco
ST
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