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JURFAK 2020/82

Dekanbeslut angående uppdaterade riktlinjer för
disputationer
Med anledning av coronapandemin har dekanus, som en
konsekvens av beslut från rektor, fattat beslut om vad som gäller
för disputationer vid Juridiska fakulteten (JURFAK 2020/76).
Föreliggande beslut ersätter (JURFAK 2020/76) och gäller
tillsvidare.
Den 20 november 2020 beslutade rektor om en skärpning av
tillämpningen av universitets generella riktlinjer. De skärpta
riktlinjerna gäller, genom förlängningsbeslut den 8 december
2020, till och med den 22 mars 2021 (UFV 2020/656).
I samband med att giltighetstiden för (UFV 2020/656)
förlängdes preciserade rektor också vad som gäller för
disputationer. Rektor har således meddelat att maximalt åtta
personer får fysiskt närvara i salen vid disputationer, inklusive
de personkategorier som enligt dekanbeslutet (JURFAK
2020/76) betraktades som funktionärer. Med anledning av de
skärpta riktlinjerna gäller tillsvidare följande för disputationer
vid Juridiska fakulteten.
Förutsättningar för att genomföra disputationsakten
Disputationer kan fortsatt arrangeras med deltagare fysiskt
närvarande. Antalet fysiskt närvarande personer begränsas till
åtta, oavsett vilken roll dessa har i förhållande till
disputationsakten.
Följande åtta personers fysiska närvaro i salen ska prioriteras:
Respondent, opponent, ordförande, tre betygsnämndsledamöter,
suppleant, administrativt-tekniskt ansvarig. För det fallet att
någon av dessa väljer att delta på distans via digitala kanaler ska
den första vakanta fysiska platsen ges till ytterligare en
administrativt-tekniskt ansvarig person.
Disputationer vid Juridiska fakulteten ska äga rum i lokaler som
möjliggör social distansering, samt deltagande för respondent,
opponent, betygsnämndsledamöter och suppleant genom
videoutrustning.
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Samtliga disputationer ska, så länge Folkhälsomyndighetens
riktlinjer om social distansering gäller, för att kunna säkerställa
att disputationen är offentlig, streamas via länk. Även detta
måste tas i beaktande när lokal bokas.
Närmare om opponent, betygsnämndsledamöter och suppleant
Vid Juridiska fakulteten gäller att opponent och/eller
betygsnämndledamot/-ledamöter när så krävs kan delta i den
offentliga disputationsakten – samt det efterföljande
betygsnämndssammanträdet – på distans, genom lämplig
videokonferensutrustning. En suppleant i betygsnämnden ska,
om en sådan har blivit utsedd, vara närvarande (digitalt eller
fysiskt) under hela disputationsakten.
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