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BESLUT
Diarienummer
U 2022/183
Datum 2022-03-16

Forskarutbildningsnämnden
Administrativ koordinator

Regler för disputation vid LTH
Detta beslut ersätter Dnr U 2021/664

Bakgrund
Utöver Högskoleförordningen regleras disputation vid LTH i
Riktlinjer gällande utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska
högskola, Lunds universitets föreskrifter om digitala inslag vid
disputationer i utbildning på forskarnivå, Föreskrifter för utbildning på
forskarnivå vid Lunds universitet, Riktlinjer vid betygsnämnders
sammansättning inklusive jävssituationer samt bifogat Regler för
disputation vid LTH, fastställt av forskarutbildningsnämnden vid LTH
2022-03-01.

Inledning
Doktorsexamen är den högsta akademiska examen och förutsätter en
godkänd doktorsavhandling.
Doktorsavhandlingen ska försvaras muntligen vid en offentlig
disputation som skall ledas av en ordförande. En opponent har som
uppgift att särskilt granska och opponera på avhandlingen varefter en
betygsnämnd bestående av minst tre personer ska betygsätta
avhandlingen som godkänd eller underkänd. Åhörarna vid
disputationen har rätt att ställa frågor till respondenten i den ordning
ordföranden bestämmer.
Utgångspunkten är att disputationer vid Lunds universitet ska äga rum
på en plats i en lokal som universitet tillhandahåller där samtliga
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deltagare befinner sig. Digitala inslag vid disputationer kan
förekomma om det finns skäl till det.
Digitala inslag vid disputationen kan även avse realtidsströmning. Det
vill säga ljud och rörlig bild som sänds i realtid över internet och som
inte spelas in och sparas.

Beslut
Forskarutbildningsnämnden beslutar om följande:
• Disputationen måste vara öppen och offentlig. Detta krav är
uppfyllt om disputationen arrangeras i lokal där allmänheten kan
närvara och har möjlighet att ställa frågor samt där lämplig teknik
tillhandahålls
• Beslut om digitala inslag vid disputation ska fattas efter samråd
med doktorand och handledare. Doktoranden ska vara väl
införstådd med vilka digitala inslag som ska förekomma vid

•

•

•
•

disputationen. Doktorandens önskemål avseende om opponent
kan delta digitalt eller ej, ska beaktas
Vid kungörelse av disputationen ska informeras om att
disputation kommer att äga rum i en angiven lokal, vilka digitala
inslag som eventuellt ska tillämpas, ifall disputationen ska
realtidsströmmas och i så fall att en del av disputationslokalen
undantas från realtidsströmning. Länk till disputationen kan
lämnas till allmänheten om information om möjligheten att ta del
av disputationen digitalt. Denna möjlighet behöver inte garantera
deltagare på distans möjligheten att ställa frågor.
Respondenten, utsedd ordförande för disputationen, minst en av
handledarna samt minst två betygsnämndsledamöter ska närvara
fysiskt, om inte särskilda skäl föreligger. Ordförande i
betygsnämnden ska vara en av de två ledamöterna som deltagit
på plats.
Opponenten förväntas vara på plats, men får delta digitalt
Suppleanter ska vara i närheten så att de kan delta fysiskt i
disputationslokalen med kort varsel. Det finns inget hinder för att
utse flera suppleanter
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• En av betygsnämndsledamöterna kan fungera som opponent vid
behov, efter beslut av ordförande för disputationen. Ledamot som
ersätter opponent avträder sin roll i betygsnämnden
• Ifall vissa ledamöter deltar digitalt ska ett separat digitalt möte
ordnas för genomförande av betygsnämndens sammanträde. Länk
till sådant sammanträde ska göras tillgänglig endast för
ledamöterna i betygsnämnden samt för opponent och handledare

•

•

•

•

eftersom de ska stå till förfogande för frågor från betygsnämnden
och delta i överläggningarna men inte beslutet
Det måste vara möjligt för opponent, betygsnämndsledamöter,
suppleanter och publik att kunna följa hela den öppna delen av
disputationen
Disputationens ordförande ska vara tillgänglig för direkt
telefonkontakt med opponent och ledamöter som deltar digitalt så
att eventuella teknikproblem kan hanteras
Disputationens ordförande ska vara tillgänglig vid
betygsnämndens möte för att vid behov informera om lokala
förhållanden, koordinering, universitetets regelverk och svensk
lagstiftning.
Betygsnämnden är beslutsför när alla ledamöter är närvarande, på
länk eller fysiskt. Som nämndens beslut ska den mening gälla
som de flesta enar sig om. Enskild ledamot har rätt att få
avvikande mening antecknad. Doktorsavhandlingen ska bedömas
med något av betygen underkänd eller godkänd. Om
avhandlingen bedöms som underkänd ska detta motiveras

skriftligt. Ordförande i betygsnämnden undertecknar
betygsnämndsprotokollet. Protokollet skickas därefter till
”Disputation” HS 55 eller mailas till Forskarutbildning@lth.lu.se
• Beslut om digitala inslag vid disputation ska fattas av
fakultetsstyrelsen efter en helhetsbedömning i varje enskilt fall.
Beslutsrätten kan delegeras till dekan eller den som dekan utser,
men inte vidare.
• Information om bokning och anmälan av disputation finns på
Doktorandwebben LTH.
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad ordförande i
forskarutbildningsnämnden vid LTH efter föredragning av
administrativ koordinator, Andrea Nord.
Martin Tunér
Ordförande i FUN
Andreas Nord
Administrativ koordinator

