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Utbildningsnämnden

BESLUT 

Diarienummer  

STYR 2021/295 

Datum 2021-06-21 

Undantag från specifika punkter i 
Rättighetslistan – Lunds universitets 
studenters rättigheter och ansvar 

Bakgrund 

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och 

ansvar (2017/249), beslutades av rektor den 10 september 2020 

och fungerar som stöd för studenterna, institutionerna, 

fakulteterna och studentkårerna för att klargöra vad studenterna 

på grundnivå och avancerad nivå har rätt till och i vissa fall även 

vilket ansvar studenterna har. Rättighetslistan trädde i kraft den 

18 januari 2021. 

 

Enligt rättighetslistans punkt 8.3 kan undantag från 

rättighetslistan beviljas av den universitetsgemensamma 

utbildningsnämndens ordförande efter anhållan från 

fakultetsstyrelse. 

Anhållan om undantag 

Fakultetsstyrelsen vid humanistiska och teologiska fakulteterna 

(nedan HT-fakulteterna) har fattat beslut om anhållan om 

undantag från fem punkter i rättighetslistan. För samtliga punkter 

utom punkt 5.4 anhålls om undantag i två år, med en planerad 

utvärdering hösten 2023. För punkt 5.4 anhålls om undantag för 

läsåret 2021-2022. 

 

Rättighetslistan 3.9: Universitetet ansvarar för att 

undervisningstid inte ska schemaläggas på lördagar, söndagar 

och helgdagar i den svenska almanackan, och inte heller efter 
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klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad 

som distans- eller kvällskurs. Undervisningstid kan 

schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska 

almanackan, eller efter klockan 18 om undervisningen sker på 

plats som endast är tillgänglig på helgdagar eller efter klockan 

18, så som museum eller vid exkursioner. 

 

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt 

följande: Vid fakulteterna förekommer kurser som ges på deltid. 

Studenterna på dessa kurser är i stor utsträckning 

förvärvsarbetande, och det skulle försvåra mycket för 

studentgrupperna i stort om undantagen gällande kvällar och 

helger för distans- och kvällskurser inte gällde även kurser som 

ges på deltid. 

 

Rättighetslistan 3.10: Universitetet ansvarar för att provtillfälle 

inte ska vara längre än till klockan 19 på vardagar, med undantag 

för distans- och kvällskurser. Ordinarie provtillfälle ska inte 

förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska 

almanackan. 

 

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt 

följande: Normalt sett förläggs tentamina till vardagar, men för 

kurser med stora studentgrupper kan salstentamina av 

lokalbokningsskäl behöva förläggas till lördagar. Även för 

studenter med pedagogiskt stöd kan det också ibland bli 

nödvändigt att tentamenstid infaller utanför de angivna ramarna. 

 

Rättighetslistan 3.11: Universitetet ansvarar för att 

provtillfällen och obligatoriska moment inte ska schemaläggas 

senare än en vecka efter vårterminens slut eller tidigare än tre 

veckor före höstterminens start om inte student och examinator 

kommer överens om annat. Undantag kan göras för 

sommarkurser. 

 

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt 

följande: Fakulteterna anser att punkt 3.11 krockar med punkt 
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5.1 som anger att omexamination ska ske fem till sju veckor 

efter det ordinarie provet. För en student som underkänns på en 

ordinarie tenta i slutet av vårterminen, i en kurs som är 

behörighetsgivande för höstterminen, kan omprov komma att 

behöva läggas senare än en vecka efter vårterminens slut om 

tidsintervallet som anges i 5.1 (minst fem veckor) ska hållas. 

 

Rättighetslistan 5.1: Universitet ansvarar för att det på varje 

kurs/delkurs ska utöver ordinarie examinerande moment 

anordnas: 

• omexamination fem till sju veckor efter det ordinarie 

provet samt 

• ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som 

avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). 

 

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt 

följande: Fakulteterna anser att det ofta kan gagna studenterna att 

ett omprov kan göras i närmare anslutning till det ordinarie 

provet än fem veckor. Fakulteterna påpekar även att en student 

som underkänns på en tenta i slutet av höstterminen, i en kurs 

som är behörighetsgivande för vårterminen, kan behöva erbjudas 

omexamination tidigare än fem veckor efter ordinarie 

provtillfälle. 

 

Rättighetslistan 5.4: Universitetet ansvarar för att, om 

examinationsformen möjliggör det, studenten ska vid bedömning 

av prov vara anonym i förhållande till den bedömande läraren. 

Skriftliga salsprov ska vara anonyma. Examinator måste dock få 

del av namnen på provdeltagarna under handläggningen av 

betygsärendet innan betygsbeslutet fattas. 

 

HT-fakulteterna anhåller om undantag från denna punkt enligt 

följande: Vid fakulteterna genomförs under läsåret 2021-22 ett 

utvecklingsprojekt som syftar till att säkerställa att anonymiserad 

rättning införs på samtliga salstentamina och andra 

examinationsformer där det är möjligt. Då det i dagsläget inte 

går att säkerställa att alla examinationer är anonyma anhålls om 
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undantag från punkt 5.4 i Rättighetslistan för andra 

examinationsformer än salstentamen. 

Beslut 

Utbildningsnämndens ordförande beslutar att HT-fakulteterna 

medges undantag från punkterna 3.9, 3.10, 3.11, 5.1, och 5.4 i 

Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och 

ansvar enligt ovan. För punkt 5.4 medges undantag för läsåret 

2021-2022. För övriga punkter medges undantag till och med 

höstterminen 2023. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad ordförande i 

utbildningsnämnden efter hörande av representant för Lunds 

universitets studentkårer och efter föredragning av samordnare 

Hanna Björklund, Sektionen Student och utbildning. Beslutet 

ersätter det tidigare fattade beslutet Undantag från specifika i 

punkter i Rättighetslistan – Lunds universitets studenters 

rättigheter och ansvar, daterat 2021-05-27. 

 

Lena Eskilsson 
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