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Utbildningsnämnden 

BESLUT 

Diarienummer  
STYR 2022/1552 

Datum 2022-08-01

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

Bakgrund 
Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar 
(Dnr STYR 2017/249), beslutad av rektor den 10 september 2020, 
fungerar som ett stöd för studenterna, institutionerna, fakulteterna och 
studentkårerna. Den klargör 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 
Fakultetsstyrelsens arbetsutskott vid Humanistiska och Teologiska 
fakulteterna (hädanefter HT-fakulteterna) har fattat beslut om anhållan 
om undantag från följande två punkter i rättighetslista. I beredningen 
och beslutet av anhållan har studentkåren vid HT-fakulteterna deltagit. 

Rättighetslistan 6.2: Universitetet ansvarar för att tillse att minst 
en handledare i uppsatsarbetet ska vara anställd som lärare vid 
Lunds universitet. 

Fakulteten anhåller om undantag från punkten enligt följande: 

Om endast den med läraranställning vid Lunds universitet får vara 
handledare innebär det att varken forskare eller doktorander får 
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handleda. Det är problematiskt ur bemannings-hänseende att inte 
kunna anlita lämpliga medarbetare som har forskaranställning. 
Handledning av uppsatser är också ett sätt för doktorander att meritera 
sig pedagogiskt. HT-fakulteterna vill därför inte att 
anställningsformen ska vara avgörande. Kravet ska istället vara minst 
två veckors genomgången högskolepedagogisk utbildning eller 
motsvarande. Institutionens studierektor ansvarar för att utse 
handledare som har adekvat kompetens. 

Rättighetslistan 6.6: En student som begär det ska som 
huvudregel få byta handledare om särskilda skäl talar för det. 
Beslut rörande byte av handledare ska ske efter hörande av 
förtroendevald studentrepresentant eller studentkår. Universitetet 
ansvara för att tillse detta. 

Fakulteten anhåller om undantag från punkten enligt följande:  
Punkten är problematisk ur två hänseenden. 1) Byte av handledare 
behöver inte alltid vara resultatet av en tvist och kräver inte alltid 
”särskilda” skäl, förutsatt att det inom ämnet finns tillgängliga 
handledare. 2) När ett handledarbyte sker är det inte ett ”beslut” utan 
ett individärende och en bemanningsfråga. Att studentkåren ska höras 
som rutin i alla individärenden av just det här slaget är inte 
nödvändigt. Formella beslut som rör individer (såsom anstånd med 
studiestart, studieuppehåll, tillgodoräknanden med mera) omfattas inte 
av studentinflytande. Däremot företräder och stöttar studentkåren 
enskilda studenter i situationer där studenten upplever sig ha blivit 
felaktigt behandlad. HT-fakulteterna menar därför att det önskvärda är 
en dialog mellan institutionen och studentkåren i de fall där 
handledarbyte föranleds av någon form av tvist och studenten kan 
behöva stöd av kåren. 

Tidigare beviljade undantag 
HT-fakulteterna har sedan tidigare beviljats undantag från punkterna 
3.9, 3.10, 3.11, 5.1 samt 5.4 i Rättighetslistan. För punkt 5.4 medges 
undantag för läsåret 2021–2022 och för övriga punkter medges 
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undantag till och med höstterminen 2023. Fakultetens motivering till 
anhållan om undantag återfinns i beslutet dnr STYR 2021/295. 

Beslut 
Utbildningsnämndens ordförande beslutar att HT-fakulteterna medges 
undantag från ovanståendet punkter i Rättighetslistan - Lunds 
universitetsstudenters 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 utredare Samira 
Elmi Eriksson, Sektionen Student och utbildning. 

Lena Eskilsson 
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