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Disputationer under vårterminen 2020 med anledning av 
coronavirus  

Disputation vid Umeå universitet regleras i högskoleförordning, rektors delegation samt Regler för 

utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet (FS 1.1-279-18).  

Restriktioner till följd av coronavirus kan med kort varsel påverka möjligheterna för opponenter 

och ledamöter i betygsnämnd att närvara vid fakultetens disputationer. Den samhällsvetenskaliga 

fakulteten vill därför klargöra vad som gäller angående disputationer och vilka åtgärder som kan 

vidtas för att disputationer ska kunna genomföras som planerat under rådande omständigheter. 

 En avhandling ska försvaras muntligt vid en offentlig disputation, vilket innebär att

disputationen ska äga rum i en lokal vid Umeå universitet, till vilken allmänheten har

tillträde.

 Respondenten, ordförande för disputationen samt minst en ledamot i betygsnämnden ska

vara närvarande i lokalen.

 Opponent och övriga ledamöter i betygsnämnden kan delta via länk (Zoom, Skype, etc.)

om de inte närvarar personligen. Opponent och ledamöter som är förhindrade att delta

kan också ersättas genom att dekan utser annan opponent eller ledamot, även med kort

varsel.

Till betygsnämnden ska minst en suppleant utses. Med anledning av det rådande läget 

rekommenderas att det utses minst två suppleanter. Om en ledamot av betygsnämnden ska 

ersättas träder en suppleant in i dess ställe. Om opponenten ska ersättas är det lämpligt att en av 

betygsnämndens ledamöter ersätter opponenten, och en suppleant ersätter ledamot i 

betygsnämnd. Observera att disputationen endast får genomföras om minst en av betygsnämndens 

ledamöter är verksam utanför Umeå universitet. Suppleanter bör närvara vid hela 

disputationsakten för att, om så skulle behövas av exempelvis tekniska skäl, genast kunna träda in 

och ersätta sådan deltagande som fallit bort.  

Ledamot av betygsnämnden måste kunna ta del av hela disputationen. Om opponent eller ledamot 

i betygsnämnd ska medverka via länk gäller följande: 

 Samtliga närvarande i salen ska kunna se och höra alla som deltar via länk.

 Samtliga som deltar via länk ska kunna se och höra respondenten, opponenten samt de i

auditoriet som eventuellt ställer frågor.

 För samtliga som deltar via länk ska det finnas möjlighet till direkt telefonkontakt med

ordförande för disputationen (för att eventuella tekniska problem ska kunna hanteras).

 Betygsnämndens ledamöter ska, efter avslutad disputationsakt, kunna genomföra en

enskild överläggning, där de dels ges möjlighet att ställa frågor till opponent eller

handledare, dels enskilt kan diskutera och fatta beslut.
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Reglerna kring disputationer föreskriver att minst en betygsnämndsledamot inte får vara verksam 

vid Umeå universitet, men tillåter i övrigt ledamöter från universitetet. Det bedöms därför vara 

möjligt att minst en av betygsnämndens ledamöter närvarar i lokalen. En disputation där 

opponent och samtliga ledamöter medverkar via länk ska således inte förekomma.  

 

Om det av tekniska eller andra skäl inte går att genomföra disputationen såsom angivits ska 

ordföranden för disputationen avbryta disputationsakten. Disputationen måste då göras om eller 

ställas in. 

 

Ett betygsbeslut som fattats av betygsnämnd där ledamöter deltar via länk ska efter att beslutet 

meddelats av betygsnämnden snarast dokumenteras på lämpligt vis, dock senast inom en vecka 

från disputationen. 

 

Motsvarande ska i tillämpliga delar även omfatta licentiatseminarium. 
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Dekan         
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