BESLUT
2009-10-22

Dnr LS 2009/371

Rektor

Åtgärder med anledning av rekommendationer från utredning om
terminstider vid Lunds Universitet
Bakgrund
Rektor gav den 2 april 2009 ett uppdrag till Ida Andersson att genomföra en
utredning om terminstider vid LU (Dnr LS 2009/371). Den 26 juni lämnade Ida
Andersson en slutrapport innehållande ett antal rekommendationer (se bilaga).
Diskussionerna har, med utgångspunkt från utredningen och de rekommendationer
som ges, sedan förts inom universitetsledningen, i dekanråd och synpunkter har
inhämtats från områdena.
Rektor fattar nu ett antal beslut rörande terminstider vid Lunds universitet.
Beslut
Universitetet beslutar om följande åtgärder kring terminstider vid Lunds universitet.
•

att införa gemensamma terminstider enligt SUHF:s rekommendationer.
Höstterminen påbörjas den måndag som infaller mellan 28 augusti och
3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin påbörjas den
måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20
veckor. Vidare ska fortlöpande samråd ske mellan områdena angående
brytpunkter för kurser inom terminen. Den nya terminsindelningen ska gälla
från läsåret 2010/2011.

•

att beslutet att undantag för de utbildningar som kräver annan förläggning
eller indelning av läsåret/terminerna hanteras av områdesstyrelserna ska
upphävas. Beslut om undantag ska fr.o.m. 2010-01-01 delegeras till chefen
för sektionen Student och utbildning, som beslutar om undantag efter välmotiverade förslag från den berörda områdesstyrelsen/områdesstyrelserna.
Medgivna undantag rapporteras årligen till rektor. Tidpunkt för beslut om
undantag fastställs årligen av chefen för sektion Student och utbildning.

•

att uppdra åt chefen för sektionen Student och utbildning att senast den 1
mars 2010 ta fram ett förslag till rektorsbeslut om riktlinjer för vad som ska
ligga inom terminstid.

•

att tillsätta en arbetsgrupp under ledning av chefen för sektionen Student och
utbildning med uppdraget att ta fram rekommendationer för indelning inom
terminerna för kurser som läses av studenter från fler än ett område inom
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universitetet. Rapport innehållande förslag till rekommendationer ska
lämnas till rektor, på adress sammantrade@rektor.lu.se, senast den 15
december 2009.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av
tf förvaltningschef Susanne Kristensson, efter föredragning av planeringssekreterare
Daniel Huledal. I beredningen har även sektionschef Tarmo Haavisto deltagit.

Eva Åkesson

Daniel Huledal
(Student och utbildning)
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