Dnr: 450-1.1.2-2021
2021-02-16
Ersätter dnr: 1734-1.1.2-2020

Riktlinjer för genomförande av disputationer under covid-19pandemin
Inledning
Coronavirusets utbrott och spridningen av covid-19 har medfört att högskolan till stora delar har
behövt ställa om till att bedriva stora delar av verksamheten på distans. Även möjligheten att
genomföra disputationer på normalt sätt har påverkats av det rådande läget då reserestriktioner
och karantänsregler medfört att deltagare inte kan närvara fysiskt vid disputationer. Högskolans
disputationer kommer därför tills vidare att behöva genomföras helt eller delvis digitalt.
Dessa riktlinjer ersätter det av rektor tidigare fastställda dokumentet Instruktion för genomförande
av disputation på distans med anledning av Coronaviruset och covid-19 (dnr 1734-1.1.8-2020).

Hur uppfyller lärosätet offentlighetskravet i HF vid disputationer på distans?
Enligt högskoleförordningen (HF 6 kap. 33 § andra stycket) ska doktorsavhandlingar försvaras
muntligen vid en offentlig disputation. Att disputationen ska vara offentlig innebär att den ska vara
öppen för allmänheten att ta del av. Utöver det som regleras i HF finns det inte något i högskolans
interna föreskrifter för utbildning på forskarnivå som hindrar att någon eller några av deltagarna vid
en disputation är närvarande på distans.
Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kan kravet på offentlighet tillgodoses genom att
högskolan möjliggör att via länk ta del av disputationen med hjälp av dator. Dock kan vi inte utgå
från att alla intresserade har sådana tekniska förutsättningar eller kunskaper att de kan ta del av
disputationen med hjälp av egna datorer. Högskolan måste därför tillhandahålla en lokal med
utrustning där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt.

Förhållningsregler med anledning av coronaviruset och covid-19
En disputation räknas inte som en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas
därmed inte av förbudet om att enbart ett maximalt antal deltagare får närvara. Det är dock av
yttersta vikt att gällande rekommendationer, nationella föreskrifter och allmänna råd från
Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter samt högskolans lokala regler följs för att hindra
smittspridningen. Valet av lokaler måste anpassas för att undvika smittspridning och allmänheten
ska företrädesvis hänvisas till att följa disputationen via egen dator från hemmet/arbetsplatsen.
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Skjuta upp eller hålla disputationen enligt planerat?
Högskolans mål är att inplanerade disputationer ska kunna genomföras enligt plan så långt det är
möjligt, även om en helt eller delvis digital disputation är den enda möjliga lösningen vid den
aktuella tidpunkten. Om det bästa alternativet är att skjuta upp en redan inplanerad disputation är
det möjligt, men hänsyn måste givetvis tas till den specifika situationen. Utgångspunkten är att
högskolan ska verka för att verksamheten ska fortsätta som vanligt så långt det är möjligt under
rådande situation. Vid önskemål om ändrad tidpunkt måste berörd styrgrupp skicka in en begäran
till forsknings- och forskarutbildningsutskottet (FFU).

Generellt om disputationer på distans vid Södertörns högskola under
covid-19-pandemin
•

Digitala disputationer som genomförs vid högskolan ska hållas som webbinarium via
verktyget Zoom.

•

Disputationsakter som genomförs helt eller delvis digitalt ska följa samma ordning som vid
en traditionell disputation inom ämnet eller området.

•

Berörd institution ansvarar för disputationer som sker på distans och utser en eller flera
kontaktpersoner som ordnar med det praktiska kring disputationen.

•

Till dess att institutionerna byggt upp egen kompetens för att skapa och administrera
Zoomwebbinarier kan Eventstöd på Kommunikationsavdelningen bidra med stöd. Kontakten
tas i god tid så att stödet kan planeras.

•

AV-support bidrar med tekniskt stöd både före och under disputationen. Kontakten tas i god
tid så att stödet kan planeras.

•

För att tillgodose kravet på offentlighet måste högskolan tillhandahålla en lokal med
utrustning där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt.

•

Berörd institution ansvarar för att boka lämplig/-a lokal/lokaler för disputationen. Det ska
finnas gott om plats i lokalen så att åhörare och deltagare kan sitta på behörigt avstånd från
varandra för att undvika smittspridning. Detta gäller även vid efterföljande mingel.

•

För åhörare med tillgång till egen dator, ange länk till strömningen via SH-kalendern. Ange
även information om hur den som saknar uppkoppling, dator eller datorvana anmäler sig för
att ta del av disputationen på plats. Anmälan är obligatorisk.

•

Ordförande, handledare och utsedd/-a kontaktperson/-er ansvarar för att ha aktuella
telefonnummer och e-postadresser till huvuddeltagarna och till varandra. Detta för att snabbt
kunna avhjälpa eventuella uppkopplingsproblem under disputationen.

•

Om betygsnämndens sammanträde hålls på distans kan protokollsunderskrifter från
ledamöter som medverkar via länk hanteras genom att protokollet justeras per e-post. När epostmeddelandena inkommit signerar betygsnämndens ordförande, alternativt
disputationens ordförande, protokollet å deras vägnar. Protokollet arkiveras sedan med epostmeddelandena som bilagor.

•

Om en betygsnämndsledamot måste ersättas går utsedd ersättare in som ordinarie ledamot.
Ersättaren bör därför för säkerhets skull medverka vid både disputationen och
betygsnämndsmötet för att snabbt kunna hoppa in vid eventuella uppkopplingsproblem.
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•

Normalt utses endast en ersättare till betygsnämnden men under rådande omständigheter
kan det vara lämpligt att utse två personer som med kort varsel kan ersätta ordinarie
ledamöter.

•

Om en opponent måste ersättas med kort varsel kan en av betygsnämndsledamöterna gå in
som opponent. Ersättaren går då in som ordinarie ledamot. Om det finns tid utses ny
ersättare av FFU på rekommendation av berörd styrgrupp.

•

Om opponenten och/eller en eller flera betygsnämndsledamöter medverkar via länk måste
de kunna ta del av respondentens anförande samt delta under hela disputationen.

•

Åhörarna måste ges möjlighet att ställa frågor.

•

Om disputationen på grund av tekniska problem inte är möjlig att fullfölja och om
ovanstående krav inte kan uppfyllas ska ordföranden besluta att disputationen måste göras
om eller skjutas upp.

På medarbetarwebben finns mer detaljerad information om och instruktioner för hur en
digital disputation kan förberedas och genomföras, vilka tekniska lösningar som erbjuds
vid högskolan samt användarstöd gällande Zoom.
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