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Beslut om tillfälliga regler för disputationer vid LTH
Till följd av pågående spridning av corona-viruset uppstår en rad komplikationer i
samband med disputationer vid LTH. Nedan klargör LTH:s ledning vilka ramförutsättningar som utgör utgångspunkt för genomförande av disputation under dessa
särskilda omständigheter. Dessa tillfälliga regler gäller tills annat beslut fattas.
Disputationen måste vara publik i den meningen att det är möjligt för
publik att delta på plats. Om lärosätet stängs ner helt innebär detta att disputationen skjuts upp.
Respondent, ordförande och minst en av respondentens handledare måste
vara på plats vid disputationen.
Det är tillåtet att opponenten deltar på distans via länk. Opponent kan under nuvarande omständigheter hämtas från den egna fakulteten (i enlighet
med LU:s regelverk STYR 2018/562).
Det är även tillåtet att betygsnämndsledamöter deltar på distans via länk.
Det ska dock eftersträvas att så många betygsnämndsledamöter och suppleanter som möjligt kan vara på plats vid disputationen. Lokal suppleant bör
ersätta ordinarie ledamot som inte kan vara på plats. Suppleanter som ska
ersätta ordinarie ledamot ska meddelas snarast.
En av betygsnämndsledamötema (suppleant eller ordinarie) ska också
kunna fungera som opponent vid behov.
Disputationens ordförande ansvarar för att betygsnämndsprotokollet snarast signeras av samtliga betygsnämndsledamöter.
Det är avgörande att uppkoppling via länk fungerar såväl under den publika delen av disputation som under det efterföljande betygsnämndsmötet.
För samtliga som är med via länk ska det finnas möjlighet till direkt telefonkontakt med disputationens ordförande. Detta för att eventuella teknikproblem ska kunna hanteras. LU Conference kan med fördel anlitas för att
upprätta stabila uppkopplingar (boka tidigt).
När det gäller nya anmälningar av disputationer ska minst 2-3 suppleanter
anmälas (kan kompletteras till anmälan i efterhand). Det är som vanligt så
att minst en av betygsnämndsledamöterna måste vara extern, d.v.s. ha sin
professionella hemvist utanför Lunds universitet.
När det gäller kommande redan anmälda disputationer från och med v. 13
gäller följande: handledare bör sträva efter att föreslå extra suppleanter
(betygsnämnd och opponent). Detta kräver ändringsbeslut (handledare
kontaktar Mårten Eriksson eller Maria Bajuk vid LTH Kansli).
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor LTH, i närvaro av kanslichef Veronica Gu~ess_91).,-e.fter föredragning av Katarina Celander-Öhrström,
administr~Q6rdi.aator<
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