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BESLUT
Diarienummer
STYR 2022/138
Datum 2022-01-24
Utbildningsnämnden

Beslut om undantag från specifika i
punkter 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
Fakultetsledningen och studentkåren vid konstnärliga fakulteten har
fattat beslut om anhållan från följande punkter i rättighetslistan:
Rättighetslistan 2.3: Universitetet ansvarar för att kursscheman samt
tider för prov och omprov finns tillgängliga på utbildningens hemsida
och eventuell studentportal senast en månad före kursstart.
Konstnärliga fakulteten anhåller om undantag gällande kursscheman
för ämneslärarutbildningen då dessa scheman är individuellt
anpassade utifrån inriktning/ämnesval/ensemblekonstellationer.
Antagningen till utbildningen blir helt klar först i månadsskiftet
juli/augusti. Även vid antagning till fristående kurser sker individuell
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schemaläggning i viss utsträckning, vilket inte kan garantera att
schemaunderlaget kan vara tillgängligt senast en månad före kursstart.
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 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.
Konstnärliga fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt
följande: För utbildningstillfällen som sker i formen av publika
konstnärliga moment kan det finnas behov att dessa moment bör
tillåtas schemaläggas efter kl 18:00 samt lördagar, söndagar och
helgdagar. Detta kan exempelvis vara förberedelser och
genomförande av till exempel teateruppsättningar, konserter och
utställningar. Verksamhetsförlagd utbildning kan även i vissa fall
behöva schemaläggas efter kl 18:00 till exempel för studenter som
genomför sin verksamhetsförlagda tid vid en kulturskola och studenter
vid kyrkomusikerutbildning.
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.
Konstnärliga fakulteten anhåller om undantag från denna punkt enligt
följande: För examinationstillfällen som sker i formen av publika
konstnärliga moment kan det finns det behov för möjlighet att
provtillfälle sker efter klockan 19:00 samt lördagar, söndagar och
helgdagar. Detta kan till exempel gälla teateruppsättningar,
examenskonserter, examensutställningar och för studenter på
kyrkomusikerutbildning.
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Beslut
Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Konstnärliga fakulteten
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 samordnare Hanna
Björklund, Sektionen Student och utbildning.
Lena Eskilsson

