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Anvisningar för tillämpning av rektors beslut om möjlighet till förläng-
ning av vårterminen 2020

Rektor tog2020-04-08 beslut att ge fakulteterna möjlighet att fiirlänga vårterminen, i den
mån det är nödvändigt for att slutfiira sådan utbildning, som inte kunnat genomftiras på di-
stans. Förlängningen kan vara som längst till och med 30 augusti 2020.

Den omläggning av studier vid universitetet till distansundervisning som nu sker fiir att
forhindra smiuspridning gör att det finns behov av riktlinjer frir hur de studieadministrativa
frågor som uppstår bäst ska hanteras. Ladokkonsortiet har tillsammans med CSN den 3
april, med stöd av SUHFs expertgrupp fiir studieadministrativa frågor, publicerat en väg-
ledning, som dessa anvisningar i huvudsak bygger på. Vägledningen bifogas denna skri-
velse.

Alla beslut som rör ftirändringar i undervisningsform, examinationssätt och i tidpunkt när
kursen/momentet ska ges måste tas med medverkan av studenterna. Sådana beslut har
grundläggande betydelse for utbildningen och studenternas situation.

Det är viktigt att beslut om att ställa in viss undervisning och om hur denna sedan ersätts
dokumenteras. Studenter som går miste om en kurs eller en del av kurs på grund av ätgär-
der mot smittspridningen får behålla studiemedel fiir den perioden, men måste kunna visa
dokumentation att det handlar om just smittspridningsåtgärder.

Om kurs/delkurs/moment inte kan genomfüras på grund av or"saker relaterade till åt-
gärder ftir att fÌirhindra coronasmittan.

I samband med att en kurs/delkurs inte kan genomforas ska detta alltid dokumenteras.
Ange i dokumentationen vilket utbildningsmomentet är, vilken tidsperiod det omfattar och
vilka studenter som berörs. Det är viktigt att det fattas ett beslut och att detta registreras i
diariet. Det här är uppgifter som CSN kan komma att efterfråga, eftersom studenter får be-
hålla studiemedel fiir utbildning som inte kunnat genomforas på grund av åtgärder mot co-
ronasmittan.

I samband med att man beslutar att en kurs/delkurs inte kan genomforas som planerat
måste särskild hänsyn tas till studerande från tredje land. Om kursen ges sista terminen un-
der deras studier i Lund är risken stor att uppehållstillståndet har gått ut innan det finns
möjlighet att hämta in den inställda utbildningen. I det fall det uppskjutna utbildningstill-
fiillet inte rör sig om heltidsstudier kommer nytt uppehållstillstånd inte att kunna beviljas.
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Om hela kursen stôills in

Om hela kurstillfüllet ställs in, så ska inga studenter registreras på det. Om studenter har
hunnit registrera sig på tillfÌillet, så ska registreringarna tas bort. Detta ska dokumenteras
och dokumentationen ska läggas till det aktuella diarieärendet.

Om en annan kurs ersätter den inställda kursen, så registreras studenterna på detta nya
kurstillfülle. A.tgärden dokumenteras i det aktuella diarieärendet.

Om del av kursen stìills in

Om del av kursen ställs in, så påverkar detta inte registreringarna på kurstillfiillet.

Om den inställda delkursen/modulen ersätts av en annan delkurs/modul inom kursen, så

påverkas registreringen inte heller. Händelsen ska dock dokumenteras i diarieärendet, så att
b¡et av delkurs finns noterat.

Om kursen/delkursenflyttas till en tidpunkt nör campus-undemisning åter køn genom-

ft)ras.

Enligt rektors beslut 2020-04-08 kan kurs/del av kurs som skulle ha getts under den ordina-
rie vårterminen färläggas till en färlängd vårtermin under tiden fram till och med 2020-08-
30.

I det fall det rör sig om en hel kurs som flyttas till den ftirlängda vårterminen, så skapar in-
stitutionen ett nytt kurstillfülle i Lubas och registrerar studentercapä detta. Perioden måste

sättas så, att arbetsinsatsen for studenterna blir minst 50 %, vilket är nödvändigt für att de

ska vara berättigade till studiemedel. Notera också det som skrivs om uppehållstillstånd
ovan. Dokumentation läggs till diarieärendet om inställd utbildning.

I det fall det rör sig om en del av en kurs som flyttas till det nya tillfüllet, så skapar institr¡f
ionen ett omregistreringstillfülle ftir kursen i Lubas for den aktuella tidsperioden. Perioden
ska bestämmas så att arbetsinsatsen for studenterna blir minst 50 %, vilket är nödvändigt
for att de ska vara berättigade till studiemedel. Notera också det som skrivs om uppehålls-
tillstånd ovan. När studenterna omregistreras på kursen, så ska registreringen enbart om-
fatta poängen fiir den del av kursen som är aktuell. Dokumentation läggs till diarieärendet
om inställd utbildning.

Beslut

Beslut att fastställa dessa anvisningar fattas av undertecknad cheflor sektionen Student och
utbildning efter fÌiredragning av avdelningschef Daniel Huledal.

Carolina

Bilaga: CSN och Ladokkonsortiet - Vägledning for hantering av registreringar i Ladok och
frir CSN-rapportering när studier läggs om vt2020
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