Disputationer i samband med coronavirus
Vilka kan delta via länk vid disputation?
Fakultetens förhållningssätt är att vara öppen för genomförande av disputation och licentiatseminarium med stöd av digitala verktyg.
En bedömning om vad som är lämpligt bör göras från fall till fall. I vissa fall kan den lämpligaste
lösningen vara att skjuta på disputationen till ett senare tillfälle. Om institutionen i dialog med
doktorand, handledare, forskarutbildningsansvarig (FUAP) och prefekt bedömer att den lämpligaste
lösning är att genomföra planerad disputation med stöd av digitala verktyg så kan sektionsdekan
anhålla om deltagande av opponent, ledamöter i betygsnämnd och/eller respondent via länk vid
disputation. Anhållan skickas till Susanne Paul (susanne.paul@uadm.uu.se).
Rekommendationen är att ordförande är närvarande fysisk i planerad lokal för disputationen.
Kravet är att bild och ljudkvalitet är god genom hela disputationen. Om så inte är fallet måste
disputationen avbrytas för felsökning. Fallerar tekniken så måste disputationen skjutas upp till ett
annat tillfälle.
Det är ytterst angeläget att i god tid före disputationen förbereda och testköra tekniken för att undvika
tekniska problem vid disputationen.
Byte av fakultetsopponent, ledamot i betygsnämnden eller ordförande vid disputation
Sektionsdekan beslutar om ev byte av fakultetsopponent, ledamot eller ordförande. Vänligen använd
förenklad blankett för detta som finns tillgänglig på fakultetens webbsidor för forskarutbildning:
https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/blanketter/.
Hur möter vi kravet om offentlig disputation?
Universitet har inte stängt universitets lokaler så disputationerna är fortfarande offentliga. För de som
inte kan eller bör närvara fysiskt kan möjliggörande av deltagande via länk vara aktuellt
Var noga med att kontakta avhandlingsproduktion om byte av lokal för disputationen sker så att
korrekt information om lokal finns tillgängligt digitalt. I mån av tid så hanterar avhandlingsproduktion
även sena ändringar före tryck.
Får digital signatur användas vid disputation?
Digital signatur (t ex Adobe) kan användas för betygsnämndsprotokoll. Det kan dock vara så att vissa
ledamöter inte har tillgång eller vana att använda digital signatur. Det kommer därmed finnas
disputationer vid vilka protokoll signeras för hand och digitalt eller en kombination av båda.
Vilken ordning ska gälla för signatur?
Vid disputation kommer det i vissa fall finns personer både på plats och på distans (eller bara på
distans) som ska signera och det finns viss tidspress att ta hänsyn till, därmed finns viss flexibilitet i
signeringsordningen. Det viktiga är att alla signaturer är ”äkta” och att respektive person i efterhand
kan bekräfta att de stått bakom beslutet om det mot förmodan skulle ifrågasättas.
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Det uppdaterade betygsnämndsprotokollet är nu tvåspråkigt och finns tillgängligt på fakultetens
webbsidor för forskarutbildning: https://teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/blanketter/.
Information om digital signatur på Medarbetarportalen: https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/utbildningoch-stod/elektronisk-signatur.
Vad händer om universitet stänger sina lokaler?
Vi tittar i dagsläget på frågan och om deltagande via länk kan möta krav om offentlig disputation.
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