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BESLUT
Diarienummer
STYR 2022/137
Datum 2021-01-24
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
Dekanen vid naturvetenskapliga fakulteten har efter hörande med
fakultetens presidium och Lunds Naturvetarkår fattat beslut 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
student underrättas om allt material av betydelse för beslutet och ges
tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet innan beslut
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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.
Naturvetenskapliga fakulteten anhåller om undantag från denna punkt
enligt följande: Fakulteten strävar alltid efter att dokumentera
studieresultat och betyg skyndsamt, men för det fåtal kurser som har
fler än 200 deltagare är detta mycket tidskrävande. Fakulteten anhåller
därför om att studieresultat och betyg ska dokumenteras i
studieregister (Ladok) senast 22 arbetsdagar efter provtillfället för
kurser med fler än 200 studenter.
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.
Naturvetenskapliga fakulteten anhåller om möjlighet att kunna
schemalägga laborationer, studiebesök, exkursioner och fältkurser
under helger och på kvällstid i de fall det av praktiska skäl inte är
möjligt att genomföra eller slutföra dessa utbildningsmoment under
dagtid. Studenterna ska då få undervisningsfria dagar i nära anslutning
till undervisning som sker på kvällar och helger. Schemat anpassas så
att den totala omfattningen motsvarar den studietakt som annonserats
för kursen, och samtidigt möjliggör återhämtning för studenterna och
en jämn arbetsbelastning under kursens gång. Studenter som inte har
möjlighet att delta i utbildningsmoment som förlagts till kvällar och
helger erbjuds alternativa uppgifter.
Beslut om schemaläggning under helger och kvällstid ska fattas av
institutionsstyrelse, grundutbildningsnämnd eller motsvarande, efter
samråd med berört studieråd. Schemaläggning under kvällar och
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helger anges i schema senast en månad före kursstart för aktuella
kurser.
Rättighetslistan 5.1: Universitetet ansvarar för att det på varje
kurs/delkurs ska utöver ordinarie examinerande moment anordnas
•

omexamination fem till sju veckar efter det ordinarie provet

•

ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som
avslutats under det gånga läsåret (uppsamlingsprov).

Naturvetenskapliga fakulteten ansöker om undantag från denna punkt
i tre instanser:
1) Naturvetenskapliga fakultetens utbildningar följer normalt den
periodindelning som rekommenderas på universitetet, med
fyra perioder om 7,5 hp per termin. Studierna sker normalt på
hel- eller halvtid. Det betyder att ett eller två ordinarie prov
förläggs till slutet av terminen. Enligt Rättighetslistan 5.1 ska
omexamination förläggas fem till sju veckor efter det sista
ordinarie provet. Samtidigt anger Rättighetslistan 3.11 att
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. För kurser med ordinarie prov förlagda i
slutet av vårterminen är det omöjligt att uppfylla båda kraven.
Det har länge varit praxis på fakulteten att i överenskommelse
med berörda studenter förlägga omexamination efter
vårterminens sista ordinarie prov, till uppsamlingsperioden i
slutet av augusti. För att i dessa fall möjliggöra två
omexaminationstillfällen inom ett år efter ordinarie prov,
förläggs ytterligare ett tillfälle senare under höstterminen.
Naturvetenskapliga fakulteten ansöker om att ha möjlighet att
förlägga omexamination efter vårterminens sista ordinarie
examination, till uppsamlingsperioden i slutet av augusti. Detta
förutsätter att ytterligare ett examinationstillfälle förläggs
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senare under höstterminen. Beslut om
omexaminationstillfällen efter vårterminens sista ordinarie
prov ska fattas av institutionsstyrelse, grundutbildningsnämnd
eller motsvarande, efter samråd med berört studieråd.
Förläggning av omexamination ska anges i schema senast en
månad före kursstart för aktuella kurser.
2) Inom flera av fakultetens kurser i framför allt i kemi, fysik och
matematik sker undervisningen gemensamt med LTH. Detta
ger ett utökat utbud av valbara kurser huvudsakligen på
avancerad nivå, vilket uppskattas av studenterna. De flesta av
kurserna drivs av LTH och följer därför deras tentamens- och
omtentamensperioder (beslut om undantag STYR 2020/1689).
För att stödja studenternas studieplanering ska information om
vilka kurser som berörs tydligt anges i all
ansökningsinformation.
Naturvetenskapliga fakulteten anhåller därför om att för kurser
där undervisningen sker gemensamt med LTH, ha möjlighet
att anordna examination i enlighet med LTH:s tentamens- och
omtentamensperioder.
3) Sjukhusfysikerprogrammet är fakultetens enda yrkesprogram
och det enda med helt fast studiegång. Det antas 12 studenter
per år och de ingående kurserna har en mycket hög andel
schemalagd tid. Omexaminationer som hålls inom den
rekommenderade perioden, dvs fem till sju veckor efter det
ordinarie provet, skulle kollidera med undervisningen på en
efterföljande kurs. På de kurser som sträcker sig över ett helt
läsår (gäller två kurser på sjukhusfysikerprogrammet) har
institutionen kontroll över schemat över hela året, och därmed
möjligheten att arrangera en extra undervisningsfri
omexaminationsvecka i januari. Därigenom kan man helt
undvika undervisningskollisioner.
För kurser inom sjukhusfysikerprogrammet som sträcker sig
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över ett helt läsår anhåller fakulteten om undantag för kravet
på omexamination fem till sju veckor efter det ordinarie
provet, för att istället förlägga en schemalagd, undervisningsfri
omexaminationsperiod i januari. På så sätt tillgodoses
grundkravet om sammanlagt tre provtillfällen per år på ett sätt
som undviker kollisioner med schemalagd undervisning.
Rättighetslistan 6.2: Universitetet ansvarar för att minst en
handledare i uppsatsarbetet ska vara anställd som lärare vid Lunds
universitet.
Sjukhusfysikerprogrammet har nära samarbeten med sjukvården och
personal inom sjukvården som deltar i fakultetens forskning och
undervisning. För att det ska finnas tillräckligt med handledare för
programmets examensarbeten är det nödvändigt att dessa personer,
som oftast är utbildade sjukhusfysiker, ensamma kan handleda
studenter. Fakulteten anhåller därför om undantag från denna punkt.

Beslut
Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Naturvetenskapliga
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

