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Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet 
avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen 
 
Bakgrund 
Enligt 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) innebär ett 
beslut om avstängning att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan 
verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Ett beslut om avstängning 
gäller vid Lunds universitet och därmed vid samtliga av universitetets institutioner 
och enheter. En student kan bli avstängd i upp till sex månader och avstängningen 
gäller vanligtvis från och med dagen efter disciplinnämndens beslut. 
 
Allmänna råd 
För att skapa en enhetlig tillämpning av begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra 
stycket högskoleförordningen meddelar Lunds universitet följande allmänna råd 
om innebörden av begreppet.  
 
Studenten får inte under avstängningsperioden: 

 
- Delta i någon form av undervisning. Undervisning kan vara föreläsningar, 

seminarier, praktik, laborationsövningar, handledning, men även andra 
undervisningsformer kan förekomma. De undervisningsformer som är 
aktuella för en specifik kurs framgår av gällande kursplan.   

- Delta i eller lämna in någon slags examinationsuppgift. Formerna för att 
bedöma studenternas prestationer, dvs. examinationsuppgifter, framgår av 
den specifika kursens aktuella kursplan. Tentamina eller andra 
obligatoriska moment som studenten missar under avstängningstiden får 
han eller hon ta igen vid omtentamenstillfällen eller, i fråga om andra 
obligatoriska moment, när momenten ges nästa gång. Om det finns 
utrymme för det enligt reglerna i kursplanen kan examinator erbjuda ett 
alternativt ersättningsmoment. 

- Kontakta undervisande personal/examinator för råd och stöd angående 
eventuella självstudier. 

- Ha tillgång till Lunds universitets nätverk. 
- Ha tillgång till läroplattformar vid Lunds universitet samt e-media avsedda 

att användas i undervisningen. 
- Ha tillgång till tentamensstöd eller anteckningsstöd genom Lunds 

universitets Pedagogiska stöd. 
- Via passersystem få tillgång till lokaler som inte är tillgängliga för 

allmänheten. 
 
 
 

2016-06-09 

 

1 

Dnr STYR 2016/783 

BESLUT 



 
 
 2 
Studenten får under avstängningsperioden:   
 

- Bedriva självstudier.  
- Anmäla sig till examinationer och kurser som infaller efter 

avstängningsperioden. Studenten får ta hjälp av administrativ personal 
(t.ex. studievägledare) för detta. 

- Kontakta studievägledare eller motsvarande för råd och stöd angående 
fortsatta studier efter avstängningsperioden. 

- Få examinationsuppgift som inlämnats före avstängningens början rättad.  
- Ha tillgång till Lunds universitets bibliotek då dessa är offentliga bibliotek 

som är öppna för allmänheten.  
- Ha lånerättigheter till Lunds universitets bibliotek (alla som har fast bostad 

i Sverige och är över 18 år kan få lånekort på biblioteken vid Lunds 
universitet). Denna rättighet omfattar även rätten att låna talböcker. 

- Ha tillgång till de allmänna utrymmen inom Lunds universitet vartill även 
allmänheten har tillträde. 

- Närvara vid seminarier eller liknande som är öppna för allmänheten och 
som anordnas av Lunds universitet i universitetets lokaler. 

- Ha tillgång till sitt studentkonto. 
- Ha tillgång till all verksamhet som Studenthälsan erbjuder.  
- Ha tillgång till mentorskapsstöd genom Lunds universitets verksamhet för 

pedagogiskt stöd.  
- Få stöd från specialpedagog genom Lunds universitets verksamhet för 

pedagogiskt stöd. 
- Få stöd från Studieverkstaden, såsom läs- och studiehandledning, 

skrivhandledning och handledning inför muntliga uppgifter (något som 
man kan söka hjälp med som student). 

 
Beslut 
Lunds universitet beslutar att fastställa ovanstående allmänna råd. 
 
 
Dessa allmänna råd ersätter de allmänna råd om begreppet avstängning som Lunds 
universitet fastställde den 28 maj 2015, dnr STYR 2014/972. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av stf 
förvaltningschef Cecilia Billgren efter föredragning av jurist Johanna Alhem. I den 
slutliga handläggningen av ärendet har sektionschef Annette Nilsson deltagit och i 
beredningen av ärendet har även disciplinnämndens ledamöter deltagit. 
 
 
 
 
 
Eva Wiberg 
   Johanna Alhem 

(Sektionen Juridik och 
dokumenthantering) 
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Kopia 
Samtliga fakulteter 
USV 
Sektionen Student och utbildning 
Sektionen Externa relationer 
LUB 
LUS 
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