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För att möjliggöra att disputationer och licentiatseminarium ska kunna genomföras helt eller
delvis i nätbaserad form har följande riktlinjer utformats. Dessa riktlinjer följer de direktiv
som kommit från Universitetskanslersämbetet. Nätbaserad form kan användas i sådana fall
där opponent eller betygsnämndsledamöter på grund av särskilda omständigheter blir
förhindrade från att närvara fysiskt på plats vid disputation eller licentiatseminarium. Följande
grundläggande riktlinjer gäller:
• En disputation/licentiatseminarium ska vara offentlig, vilket innebär att den ska
arrangeras i en hörsal där publik kan närvara. Om hörsalen hålls avstängd för publik
ska det finnas tydliga instruktioner vid annonsering av disputationsaktens alt.
licentiatseminariets genomförande om hur man kan närvara vid disputationsakten alt.
licentiatseminariet på elektronisk väg.
• Respondenten ska vara närvarande i salen.
• Opponent och ledamöter i betygskommittén kan delta nätbaserat om det inte är möjligt
eller lämpligt för dem att komma till högskolan.
Om opponent och/eller en eller flera betygsledamöter ska medverka nätbaserat gäller följande:
• Samtliga närvarande i salen ska kunna se och höra alla dem som är med nätbaserat.
• Samtliga som är med nätbaserat ska kunna se och höra respondenten, presentationer
som ges i salen samt alla som yttrar sig i salen.
• För samtliga som är med nätbaserat ska det finnas möjlighet till direkt telefonkontakt
mellan av högskolan utsedd kontaktperson och personen i fråga. (Detta för att
eventuella teknikproblem ska kunna hanteras.)
• Om digitalt rum används för betygsnämndens möte ska detta vara stängt för andra än
de som ordförande beslutar att släppa in.
Opponenten måste kunna ta del av respondentens anförande och opponent och respondent
måste kunna kommunicera med varandra under hela oppositionen. Minst tre ledamöter av
betygsnämnden, ordinarie eller reserv, måste kunna ta del av hela disputationen. Fallerar
tekniken så att ovanstående krav inte kan mötas så måste disputationen göras om/skjutas upp.
Det är FUR som ansvarar för eventuella arrangemang i nätbaserad form med stöd av NGLcentrum.
Eventuella avsteg från ovanstående riktlinjer beslutas av Forskarutbildningsnämnden.

