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BESLUT
Diarienummer
U 2021/66
Datum 2021-03-08
Student och utbildning
Sektionschef Carolina Rytterkull

Förlängning av vårterminen 2021
Bakgrund
Sektionschefen för sektion Student och utbildning beslutade
2019-10-03 terminstider för läsåret 2020-2021. Vårterminen
2021 pågår från och med måndagen den 18 januari till och med
söndagen den 6 juni. Sektionschefen för Student och utbildning
har rätt att besluta om undantag från terminstider (LS 2009/371).
Det har inför vårterminen 2021 framkommit att det på grund av
åtgärder för att minska smittspridningen under pågående
pandemi kan bli svårt att genomföra all utbildning inom
terminen. Särskilt gäller detta verksamhetsförlagd utbildning. En
lösning kan vara att förlägga utbildning till tiden efter
vårterminens slut.

Beslut
Utbildningsmoment kan efter ansökan från respektive
fakultetsstyrelse förläggas till en förlängd vårtermin, i den mån
det är nödvändigt för att kunna genomföra utbildningen, dock
längst till och med 29 augusti 2021 (dagen innan höstterminen
börjar).
Ansökan ska innehålla uppgift om vilka utbildningar som berörs
och ställas till sektion Student och utbildning
(daniel.huledal@stu.lu.se). Efter beviljad ansökan ska fakulteten
återrapportera vilka utbildningsmoment som flyttats och till vilka
datum.
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Beslut som rör förändringar i tidpunkt för utbildningsmoment
måste tas i samverkan med berörd studentkår.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad chef för
sektionen Student och utbildning efter föredragning av
avdelningschef Daniel Huledal.

Carolina Rytterkull

Daniel Huledal

Bilaga: Anvisningar för när kurs/delkurs flyttas till en tidpunkt
efter vårterminens slut
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Anvisningar för när kurs/delkurs flyttas till förlängd
vårtermin
I samband med att en kurs/delkurs inte kan genomföras som
planerat ska detta dokumenteras. Ange i dokumentationen vilket
utbildningsmomentet är, vilken tidsperiod det omfattar och vilka
studenter som berörs. Det är viktigt att det fattas ett beslut och att
detta registreras i diariet.
I det fall det rör sig om en hel kurs som flyttas till den förlängda
vårterminen, så skapar institutionen ett nytt kurstillfälle i Lubas
och registrerar berörda studenter på detta. Perioden måste sättas
så, att arbetsinsatsen för studenterna blir minst 50 %, vilket är
nödvändigt för att de ska vara berättigade till studiemedel.
Dokumentation läggs till diarieärendet om inställd utbildning.
I det fall det rör sig om en del av en kurs som flyttas till det nya
tillfället, så skapar institutionen ett omregistreringstillfälle för
kursen i Lubas för den aktuella tidsperioden. Perioden ska
bestämmas så att arbetsinsatsen för studenterna blir minst 50 %,
vilket är nödvändigt för att de ska vara berättigade till
studiemedel. När studenterna omregistreras på kursen, så ska
registreringen enbart omfatta poängen för den del av kursen som
är aktuell. Dokumentation läggs till diarieärendet om inställd
utbildning.

