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Utbildningsnämnden 

BESLUT 

Diarienummer  
STYR 2022/1765 

Datum 2022-09-19 

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 vid Juridiska fakulteten har fattat beslut om 
anhållan om undantag från följande fyra punkter i rättighetslista för 
Juristprogrammet, Masterprogrammet i europeisk handelsrätt och 
Masterprogrammet i mänskliga rättigheter. I beredningen och beslutet 
av anhållan har Juridiska Föreningen deltagit. 

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. […] 
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Praxis vid fakulteten är att resultat rapporteras i lärplattformen 
Blackboard senast 15 arbetsdagar efter provtillfället, men det kan ta 
ytterligare dagar innan resultatet attesteras i Ladok av examinator. 
Inom ämnesområden med få disputerade lärare samt många skrivande 
studenter, kan det vara svårt att uppfylla kravet om att resultatet ska 
publiceras senast 15 arbetsdagar efter provtillfället. Därför anhåller 
fakulteten om undantag från punkten enligt följande: 

- Studieresultat ska vara publicerat till studenterna i 
lärplattformen senast 15 arbetsdagar efter provtillfället och 
dokumenterat i studieregistret (Ladok) senast 20 dagar efter 
provtillfället. 

- För tentamina med fler än 100 skrivande och där särskilda 
omständigheter föreligger kan resultatet publiceras till 
studenterna i lärplattformen senast 20 dagar efter provtillfället. 
Information om när resultatet senast kommer att publiceras ska 
tydligt framgå vid provtillfället.  

- Publicering av resultatet i lärplattformen kan ske fram till tio 
arbetsdagar före omexaminationstillfället. 

Rättighetslistan 3.6: Universitetet ansvarar för att uppgifter om 
kurslitteratur och annat studiematerial ska finnas tillgängliga åtta 
veckor före kursstart. 

Juriststudenter studerar framförallt lagstiftning och domstolspraxis 
som kontinuerligt förändras med lagändringar, tillkomst av nya lagar 
och domar. Det är därför av stor vikt att den senaste upplagan eller att 
en ny utgiven bok som inte är tillgänglig så tidigt som åtta veckor 
innan kursstart finns med på litteraturlistan för en kurs. Därför 
anhåller fakulteten om undantag från punkten enligt följande: 

- Om särskilda skäl föreligger, och det kan garanteras att 
litteraturen finns tillgänglighetsanpassad vid kursstart, kan 
ändring av litteraturlistan ske fyra veckor före kursstart. 

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 
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förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska 
almanackan. 

Vissa provtillfällen vid Juridiska fakulteten är sex timmar. 
Provtillfällen i sal i universitetets gemensamma lärosalar kan endast 
bokas från kl. 14 och behöver därför pågå till och med kl. 20, dvs. sex 
timmar. Därför anhåller fakulteten om undantag från punkten enligt 
följande:  

- Provtillfällen ska inte vara längre än till klockan 20 på 
vardagar, med undantag för distans- och kvällskurser. 

Rättighetslistan 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. 

Möjligheten till schemaläggning av provtillfällen och obligatoriska 
moment för examensarbeten behöver vara samma efter både vårtermin 
och hösttermin, innebärande att även inga moment ska schemaläggas 
senare än en vecka efter höstterminens slut. Därför anhåller fakulteten 
om undantag från punkten enligt följande: 

- Examinationsseminarium med tillhörande oppositionsuppgift 
på examensarbeten ska inte schemaläggas senare än en vecka 
efter höstterminens slut. 

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. 
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