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Utbildningsnämnden 

BESLUT 

Diarienummer  
STYR 2021/295 

Datum 2021-12-08

Beslut om undantag från specifika 
punkter i Rättighetslistan för Lunds 
universitets studenter 

Bakgrund  
Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar, 
beslutades av rektor den 10 september 2020 och fungerar som stöd för 
studenterna, institutionerna, fakulteterna och studentkårerna för att 
klargöra vad studenterna på grund- 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 Ekonomihögskolan (EHL) har delegerat till 
fakultetens vice rektor med ansvar för grundutbildningsfrågor att efter 
hörande med samtliga studierektorer vid Ekonomihögskolan samt i 
samråd med LundaEkonomerna fattabeslut om anhållan från följande 
punkter i rättighetslistan: 
 
Rättighetslistan 2.3: När studieresultat och betyg föreligger har 
institutionen skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 arbetsdagar 
efter provtillfället, dokumentera uppgiften i studieregistret (Ladok). 
Inrapporteringen får inte ske senare än tio arbetsdagar före 
omexaminationstillfället. Vid ändring av betygsbeslut ska berörd 

Postadress Box 117, 221 00 Lund   Besöksadress Sandgatan 3   Telefon 046-222 70 45, 046-222 00 00   
Fax 046-222 46 10   E-post hanna.bjorklund@stu.lu.se 



Sida 2 av 5 

 

 

student underrättas om allt material av betydelse för beslutet och ges 
tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet innan beslut 
om ändring fattas, enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900). Ändring 
av betyg ska ske i enlighet med 6 kap. 23-24 § högskoleförordningen. 
Vid ändring av provresultat ska student informeras. 
 
EHL anhåller om undantag från denna punkt enligt följande: 
Tentamensresultat skall normalt inrapporteras inom 15 arbetsdagar 
från tentamenstillfället. För kurser med mer än 200 skrivande vill 
EHL anhållan om förlängd tidsgräns till 22 arbetsdagar. Detta för att 
ge examinerande lärare en rimlig tid att göra en korrekt bedömning av 
provresultaten. 
 
Denna punkt har EHL i samråd med LundaEkonomerna kommit 
överens om ska gälla under ett år för att därefter utvärderas innan en 
eventuell förnyelse av anstånd från denna punkt eventuellt görs. 
 
Rättighetslistan 3.10: Universitetet ansvarar för att provtillfällen 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 enligt den svenska almanackan. 
 
EHL anhåller om undantag för att ha provtillfällen på lördagar och 
söndagar för distanskurser som bland annat riktar sig till individer 
som är aktiva i yrkeslivet. För att tillgodose studenternas behov kan 
provtillfällen för dessa kurser behöva äga rum på helger. 
 
Rättighetslistan 5.1 samt 3.11:  
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.  
 
5.1 Universitetet ansvarar för att det på varje kurs/delkurs ska utöver 
ordinarie examinerande moment anordnas 
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• Om-examination fem till sju veckar efter det ordinarie provet 
• Ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som 

avslutats under det gånga läsåret (uppsamlingsprov). 
 
EHL anhåller om undantag från dessa punkter enligt följande: Punkten 
5.1 anger att omtentamen ska äga rum fem–sju veckor efter ordinarie 
tentamen. Samtidigt anger punkt 3.11 att provtillfällen inte får äga 
rum mer än en vecka efter vårterminens slut eller tidigare än tre 
veckor före höstterminens början. Det innebär att det är omöjligt att 
anordna omtentamen på en tillåten dag för kurser vars ordinarie 
tentamen ligger under de fyra sista veckorna av vårterminen. 
 
På EHL finns flera kurser som berörs av detta. EHL vill därför 
begäran undantag för 5.1. för kurser vars ordinarie tentamen ligger 
under de fyra sista veckorna av vårterminen. EHL anhåller om ett 
undantag som medger att omtentamen på kurser vars ordinarie 
tentamen ligger under de sista fem veckorna av vårterminen kan äga 
rum under de sista tre veckorna före höstterminens start. 
 
Av samma skäl anhåller EHL om undantag för kurser vars ordinarie 
tentamen äger rum under tidsperioden 10–26 november som medger 
att omtentamen för sådana kurser äger rum senast 14 januari. Detta för 
att undvika att omtentamen infaller under helgperioden jul och 
trettonhelg. 
 
Rättighetslistan 5.4: Universitetet ansvarar för att, om 
examinationsformen möjliggör det, studenterna ska vid bedömningen 
av prov vara i 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. 
 
Vid EHL pågår en implementering av Inspera, ett verktyg för digital 
examination. EHL är en av de första fakulteter vid LU som 
implementerar detta i större skala. Inspera ska även användas vid 
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salstentor och kommer att innebära nya möjligheter för att 
administrera skriftliga prov, däribland salsprov. EHL vill begära 
anstånd från anonyma tentor under ett år, enligt punkten 5.4 ovan. 
Detta för att först kunna implementera Inspera fullt ut på fakulteten 
för att därefter kunna ta fram en modell för anonym examination som 
är kompatibel med Inspera.  
 
Denna punkt har EHL i samråd med LundaEkonomerna kommit 
överens om ska gälla under ett år för att därefter utvärdera hur arbetet 
med implementering av anonyma tentor fortlöpt inom fakulteten. Det 
är ytterst prioriterat för LundaEkonomerna att implementeringen av 
anonyma tentor sker skyndsamt. 
 
Rättighetslistan 6.2: Universitetet ansvarar för att minst en 
handledare i uppsatsarbetet ska vara anställd som lärare vid Lunds 
universitet. 
 
EHL vill begära undantag från denna punkt för att kunna använda fler 
grupper som handledare, däribland doktorander, anställda forskare och 
externa kompetenser. Ingen av dessa grupper är anställd som lärare, 
men i de fall de bedöms ha motsvarande kompetens som en lärare vid 
EHL kunna använda sig av individer från ovan nämnda grupper för att 
på så sätt ge såväl öka kvaliteten i handledningen samt få tillgången 
till de kompetenser som krävs för att hantera den stora mängden 
uppsatser. 
 
Rättighetslistan 7.1: Universitetet ansvarar för genomförande av 
kursvärdering och tidsram för kursvärdering ska vara sådan att de 
uppmuntrar till svar. Studenten har rätt att delta i kursvärdering 
anonymt i förhållande till läraren/examinatorn.  
 
EHL anhåller om undantag från punkt 7.1 i rättighetslistan för 
praktikkurser enligt följande: När studenter genomför praktikkurser, 
det vill säga Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är deras 
erfarenheter individuella och kopplade till den specifika praktik de har 
genomfört. Det är därför svårt att genomföra en meningsfull anonym 
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kursvärdering och betydligt mer givande att utvärdera deras 
helhetsupplevelse och specifika erfarenheter. EHL anhåller därför om 
undantag från punkten om att kursvärdering ska vara anonym i 
förhållande till examinatorn för praktikkurser. 

Beslut  
Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Ekonomihögskolan 
medges undantag från ovanståendet punkter 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 handläggare Oskar 
Johansson, Sektionen Student och utbildning. I handläggningen av 
ärendet har även samordnare Hanna Björklund deltagit. 
 
Lena Eskilsson 
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