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Beslut mot bakgrund av pågående utbrott av coronaviruset 

Enligt beslut av LU s rektor (Dnr STYR 2020/251) gäller att "Universitetet beslutar 
mot bakgrund av ovanstående att tillåta avsteg från kurs- och utbildningsplaner vad 
gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning 
till förmån för genomförande digitalt, i de fall det är möjligt med bibehållande av 
utbildningens kvalitet. Beslut om avsteg och skälen för detta fattas av den funktion 
som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan och dokumenteras." 

Efter regeringens rekommendation att genomföra all undervisning på distans så 
kommer inte undervisning att ske som salsundervisning vid Lunds Universitet. En 
ligt beslut av LUs rektor (Dnr STYR 2020/251) gäller att från och med den 18 
mars 2020 och tills vidare ska undervisning och bedömning av studenternas pre 
stationer genomföras på distans. Med denna bakgrund så uppmanas alla institut 
ioner att se över sina undervisningsformer. Baserat på ovanstående beslut är det 
möjligt att göra avsteg från det upplägg som är beslutat för kurserna. Det är viktigt 
att förändringar kvalitetssäkras och att målen och innehållet i kursen inte förändras 
i förhållande till kursplanen. Men i speciella fall kan det finnas anledning att ersätta 
en del moment som kan vara svåra att genomföra under nuvarande omständigheter 
och de får då ersättas med andra inslag. Observera att examinationer måste genom 
föras för alla kurser som ges, främst utnyttjas de tillfällen som är inplanerade för 
omtentamen och tentamen men även extra tentamenstillfällen ska planeras för att 
ge studenterna möjlighet att fullfölja sina studier enligt plan. För alla kurser måste 
genomförandet av kurser inklusive examination dokumenteras så att man i efter 
hand kan följa vilka förändringar som är gjorda. 

Vid LTH fattar programledningarna beslut om kursplanerna i normalfallet. Under 
rådande omständigheter kan inte den beslutsordningen bibehållas då detta skulle 
innebära en ganska omfattande belastning för programledningarna vid LTH, och en 
fördröjning av förändringarna. För att underlätta handläggningen av detta så är det 
lämpligt att det delegeras till prefekt vid aktuell institution att fatta beslut om för 
ändringar, med dokumentation om det nya kursupplägget. Förändringarna ska för 
medlas till aktuell programledning och LG GU. 
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Kurser vid LTHs program och övriga kurser vid LTH kan genomföras på alterna 
tivt sätt jämfört med det normala förfarandet och den beslutade kursplanen. Alla 
kurser som har getts i läsperiod 3 liksom alla kurser som ges fortsättningsvis måste 
examineras. Förändringarna ska kvalitetssäkras och dokumenteras. Detta gäller 
även examinationsformerna. Beslut om alternativt genomförande och eventuella 
nödvändiga innehållsmässiga förändringar fattas av prefekt. 

Besluten ska för information delges den programledning som ursprungligen fattade 
beslut om kursplanen samt LG GU. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor LTH, i närvaro av kansli 
chefVeronica Gummesson, efter föredragning av Katarina Celander-Öhrström, 
administrativ koordinator. 

~~~.~~ 
Katarina Celander-Öhrström 
Administrativ koordinator 


