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Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående 
coronavirusutbrottet 

Reserestriktioner och andra följder av det pågående coronavirusutbrottet kan med kort varsel 
påverka möjligheterna för opponenter och ledamöter i betygsnämnd att närvara (fysiskt) vid 
disputationer och licentiatseminarier. Större allmänna sammankomster ska undvikas för att 
minska riskerna för smittspridning, ett beslut som kan komma att skärpas ytterligare. Det 
Humanvetenskapliga området vill därför klargöra vad som gäller för disputationer och vilka 
åtgärder som kan vidtas under det pågående utbrottet.  

Utgångspunkten är att institutionen själv beslutar om disputation/licentiatseminarium ska 
hållas helt eller delvis digitalt. Institutionen behöver alltså inte anhålla om dispens vid 
områdesnämnden i denna fråga. 

Delvis virtuell disputation/licentiatseminarium 

- Opponent, respondent eller ledamöter/examinator som är förhindrade att delta fysiskt 
kan delta via länk (i första hand Zoom). 

- Samtliga som deltar via länk ska via ljud och bild kunna ta del av allt som sägs och 
sker i disputationslokalen.  

- Närvarande i disputationslokalen ska kunna höra alla dem som deltar via länk och i 
möjligaste mån också se dem som närvarar via länk.  

- Samtliga av ovanstående aktörer i disputationsakten som är med via länk lämnar 
telefonnummer i förväg så att det finns möjlighet till direkt telefonkontakt mellan 
disputationens ordförande och personen i fråga för att hantera eventuella 
teknikproblem. 

- Suppleant ska finnas tillgänglig (fysiskt eller digitalt) för att med kort varsel ersätta 
ordinarie ledamot. 

- Om opponent med kort varsel behöver ersättas tar en av de externa ledamöterna rollen 
som opponent och suppleanten går in som betygsnämndsledamot.  

- Om en ledamot får tekniska problem med länken under betygsnämndens/ 
bedömargruppens/examinators sammanträde kan hen istället delta via telefon. 

- Vid betygsnämndens sammanträde får opponent och handledare delta inledningsvis, 
men då beslut ska fattas ska de kopplas bort från mötet. 

- För övriga aktörer samt publik kopplas ljud och bild bort efter avslutad 
disputationsakt. 

- Institutionen ansvarar för arrangemang med länk. 
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Helt virtuell disputation/licentiatseminarium 

- Även helt virtuella disputationer/seminarier är tillsvidare tillåtna. Försvaret måste 
göras offentligt genom att länken till det virtuella rummet anslås på institutionens 
hemsida. Ändring till virtuell disputation är möjlig även efter spikdatum.  

- Opponenten och ledamot av betygsnämnden/bedömargruppen måste kunna ta del av 
respondentens anförande och kunna delta under hela oppositionen/seminariet. 

- Suppleant ska finnas tillgänglig via länk för att på kort varsel ersätta ordinarie ledamot 
vid tekniska problem. 

- Åhörare/allmänhet ska ges möjlighet att via länk ta del av disputationen och ställa 
frågor.  

- Åhörare/allmänhet som inte har möjlighet att ta del av disputationen via länk ombeds 
kontakta prefekten. 

- Fallerar tekniken så att ovanstående krav inte kan mötas så ska ordföranden besluta att 
disputationen/seminariet måste göras om/skjutas upp. 

- Vid betygsnämndens sammanträde får opponent och handledare delta inledningsvis, 
men då beslut ska fattas ska de kopplas bort från mötet. 

- För övriga aktörer samt publik kopplas ljud och bild bort efter avslutad 
disputationsakt. 

- Institutionen ansvarar för arrangemang med länk. 

Uppskjutande av disputation/seminarium kan övervägas, även om grundhållningen är att 
verksamheten vid Stockholms universitet ska löpa på som vanligt, men under anpassade 
former. Beslut om disputation infattar även ett beslut om vilket datum som disputationsakten 
ska äga rum, vilket innebär att ett nytt beslut om datum måste fattas i enlighet med respektive 
fakultets regler på området. Vid byte av disputationsdatum, kontakta Studentavdelningen i 
vanlig ordning. 

Disputationsprotokoll med ledamöter på länk 

Den som utses till betygsnämndens ordförande gör en handskriven notering på protokollets 
sida 2 under rubriken ”Vid protokollet” att betygsnämndsledamot [NAMN] har deltagit 
digitalt samt sätter sina initialer bredvid anteckningen. Ledamot ur betygsnämnd/ 
bedömargrupp som deltar på distans ska i samband med/direkt efter att beslut tagits skriva ett 
mail till betygsnämndens/bedömargruppens ordförande och intyga att hen instämmer i 
betygsnämndens/bedömargruppens beslut alternativt reserverar sig mot beslutet. (Vid oenigt 
beslut ska det alltid finnas skriftlig motivering.) Betygsnämndens/bedömargruppens 
ordförande skriver ut mailet och det utgör bilaga till protokollet. Ordförande för 
betygsnämnden/bedömargruppen/examinator lämnar protokollet och bilagan till ordförande 
för disputationen som sedan skickar dessa till huvudregistrator. Kopia av 
disputationsprotokoll och mailutskrift sparas på institutionen. 
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Om det inte finns möjlighet att skriva ut och under protokollet i direkt anslutning till 
disputationen ska alla ledamöter via e-post tillskriva ordföranden för disputationen och tydligt 
intyga sitt ställningstagande till beslutet. Betygsnämndens ordförande anger då också att 
betygsnämndens sammanträde genomförts med samtliga ledamöter digitalt närvarande. 
Disputationens ordförande skickar disputationsprotokollet tillsammans med dessa intyganden 
till huvudregistrator. Kopia av disputationsprotokoll och intyganden sparas på institutionen. 
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