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Dekanus 

Beslut om förändringar i undervisning och 
examination 

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för anställda och studenter och 
bidra till minskad smittspridning i samhället har HT-fakulteterna fattat ett 
tillämpningsbeslut (Dnr STYR 2020/1575) till Rektorsbeslutet från 2020-11-26 
(Dnr STYR 2020/251). Utgångspunkten är att ”undervisning och bedömning av 
studenternas prestationer (examination) ska så långt möjligt genomföras digitalt 
utan fysisk närvaro i universitetets lokaler”. Beslutet gäller från och med 2020-12-
02 och för period 1 och 2, vt 2021 (2021-01-18–2021-03-23). 

I enlighet med rektorsbeslut mot bakgrund av pågående utbrott av coronaviruset 
(Dnr STYR 2020/251) kan avvikelser från kursplan tillåtas gällande undervisnings- 
och examinationsformer. Detta gäller till exempel när obligatoriska moment utgår 
eller när en salstentamen ersätts av en hemtentamen eller en kameraövervakad 
tentamen. Beskrivning och motivering till avvikelse från kursplan ska 
dokumenteras för varje enskild kurs som berörs genom en för ändamålet framtagen 
blankett och beslut fattas av prodekan efter granskning av studentkår.  

Kursplaner anger oftast inte huruvida undervisning genomförs på campus eller 
distans.  

Vid HT-fakulteterna gäller därför att 

• Föreläsningar och seminarier kan genomföras genom digitala 
mötesverktyg utan att det anses vara ett avsteg från kursplan. Se även 
Rekommendationer för distansundervisning via digitala e-mötesverktyg 
(Dnr STYR 2020/2142). 

• Vid seminarier där närvaro är obligatorisk måste studenter ha kameran 
påslagen under hela seminariet för att närvaro ska kunna registreras. 

• Muntliga tentamina kan genomföras genom digitala mötesverktyg utan att 
det anses vara ett avsteg från kursplan. Kameran måste vara påslagen för 
att studentens identitet ska kunna styrkas. 

• Handledning kan genomföras genom digitala mötesverktyg utan att det 
anses vara ett avsteg från kursplan. 

Det ska alltid i god tid utgå tydlig kommunikation till studenterna hur undervisning 
och examination ska gå till. 

Beslutet är fattat i samråd med studentkåren.  
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