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Angående hantering av terminstider 
 
Bakgrund 
Den 22 oktober 2009 togs beslut om principer för terminstider vid Lunds 
universitet. I beslutet gavs i uppdrag till chefen för sektion Student och 
utbildning att dels ta fram ett förslag till rektorsbeslut om riktlinjer för vad som 
ska ligga inom terminstid och dels ta fram rekommendationer för indelning 
inom terminerna för kurser som läses av studenter från fler än ett område inom 
universitetet. 
Sektion Student och utbildning har utrett frågorna. Frågeställningarna har vid 
olika tillfällen diskuterats med områdesföreträdare i den studieadministrativa 
referensgruppen.  
Sektionen kommer att genomföra en utredning kring omfattningen av 
områdesöverskridande studier samt en enkät kring de problem studenterna 
eventuellt upplever vid sådana studier. Därefter kommer rekommendationer för 
förläggning av studieperioder inom terminer att utformas. 
Sektionen har utrett frågan om vilka undervisningsaktiviteter som ska ligga 
inom terminstid. Utöver krav från verksamheten och studenterna har det också 
tagits hänsyn till bl a studiemedelsregler och studenternas personskade-
försäkring. Slutsatsen är att alla obligatoriska moment samt alla moment där 
det förutsätts att studenten normalt närvarar ska förläggas inom terminstid. 
Detta inkluderar eventuell introduktionsverksamhet innan den egentliga 
undervisningen börjar. 

Beslut 
Universitetet beslutar att alla obligatoriska moment samt alla moment där det 
förutsätts att studenten normalt närvarar ska förläggas inom terminstid. 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av 
förvaltningschef Marianne Granfelt efter föredragning av avdelningschef 
Daniel Huledal. I beredningen har även sektionschef Tarmo Haavisto deltagit. 
 
 
 
Eva Åkesson    
 
    Daniel Huledal 
    (Student och utbildning) 
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