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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 Medicinska fakulteten har efter hörande 

med grundutbildningsnämnden fattat beslut om anhållan om 

undantag från sex punkter i rättighetslistan: 

 

Rättighetslistan 3.9: Universitetet ansvarar för att 

undervisningstid inte ska schemaläggas på lördagar, söndagar 

och helgdagar i den svenska almanackan, och inte heller efter 

klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad 

som distans- eller kvällskurs. Undervisningstid kan 

schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska 
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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. 

 

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt 

enligt följande: Då sjukvården styr tiderna för 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och verksamhetsintegrerat 

lärande (VIL) måste VFU/VIL schemaläggas på samma tider 

som ordinarie sjukvårdspersonal arbetar. Detta gäller 

Arbetsterapeutprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, 

Läkarprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, 

Sjuksköterskeprogrammet, Barnmorskeprogrammet och 

Specialistsjuksköterskeprogrammen. 

 

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. 

 

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt 

enligt följande: För att möjliggöra att studenter med pedagogiskt 

stöd ska kunna få längre tid på sig vid skriftliga tentor, kan 

skrivtiderna för dessa studenter ibland komma att pågå efter 

19.00. Detta gäller för studenter på Arbetsterapeutprogrammet, 

Audionomprogrammet, Biomedicinprogrammen, 

Fysioterapeutprogrammet, Logopedprogrammet, 

Läkarprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, 

Sjuksköterskeprogrammet, Barnmorskeprogrammet, 

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, Masterprogrammet i 

medicinsk vetenskap och Specialistsjuksköterskeprogrammen. 

 

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 
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• ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som 

avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov). 

 

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt 

enligt följande: När ett ordinarie prov ligger i slutet på kursen 

och terminens slut, till exempel i juni, behöver omprov förläggas 

i augusti, varför gränsen om sju veckor inte alltid kan hållas. 

 

Rättighetslistan 5.8: Universitetet ansvarar för att en 

genomgång av provet tillhandahålls i anslutning till att betyg 

tillkännages efter ordinarie provtillfälle. Genomgången av 

ordinarie prov och salsprov bör företrädesvis vara muntlig och 

schemalagd. 

 

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt 

enligt följande: Läkarprogrammet, 

Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, 

Barnmorskeprogrammet och 

Specialistsjuksköterskeprogrammen har redan särskilda system 

(ej muntliga) för genomgång av prov och förklaringar till frågor. 

 

Rättighetslistan 5.9: Ansvarig för ordinarie salsprov ska i 

normalfallet närvara vid del av provet eller på annat sätt finnas 

tillgänglig för frågor. 

 

Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt 

enligt följande: Ansvarig för ordinarie salsprov närvarar i 

normalfallet vid del av provet eller finns på annat sätt tillgänglig 

för frågor av allmän art som rör provets genomförande. Däremot 

svarar man inte på frågor som rör själva provfrågorna då detta 

kan ge studenter fördelar framför andra. 

 

Rättighetslistan 6.2: Universitetet ansvarar för att tillse att minst 

en handledare i uppsatsarbetet ska vara anställd som lärare vid 

Lunds universitet. 
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Medicinska fakulteten anhåller om undantag från denna punkt 

enligt följande: För Arbetsterapeutprogrammet, 

Biomedicinprogrammen, Fysioterapeutprogrammet, 

Läkarprogrammet, Masterprogrammet i folkhälsovetenskap och 

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap gäller att handledaren 

ska vara disputerad och vara kompetent inom aktuellt område. 

De berörda utbildningsprogrammen har nära samarbeten med 

andra aktörer, där framför allt sjukvården och personal inom 

sjukvården deltar i fakultetens forskning och undervisning. Det 

är därför en nödvändighet att dessa personer kan handleda 

studenter på grund- och avancerad nivå. Det finns även en stor 

mängd disputerade forskare som har TA-anställning men som 

utför samma arbetsuppgifter som lärare. De kan då vara 

värdefulla handledare inom programmen. Ibland behövs lärare 

vid andra lärosäten av samma anledning användas som 

handledare. 

Beslut 

Undantag från punkt 5.8 behöver inte sökas då punkten i den 

aktuella delen inte är bindande. Undantag från punkt 5.9 behöver 

inte heller sökas då fakulteten uppgett att ansvarig för ordinarie 

salsprov närvarar vid del av provet eller på annat sätt finnas 

tillgänglig för frågor. Utbildningsnämndens ordförande beslutar 

att Medicinska fakulteten medges undantag från punkterna 3.9, 

3.10, 5.1 och 6.2 i Rättighetslistan - Lunds universitets 

studenters rättigheter och ansvar enligt ovan. 

 

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. 

 

Lena Eskilsson 
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