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Beslut om läsårsindelningen 2018/2019

Terminstider vid Lunds uniyersitet ldsåret 2018/2019
Universitetets rektor har beslutat att höstterminen ska örläggas med start den
måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pågå i 20 veckor.
Vårterminen ska påbörjas lorsta måndagen efter höstterminens slut och pågå i
tjugo veckor. Beslut om undantag från dessa terminstider är enligt samma beslut
delegerat till chefen for sektion Student och utbildning (LS20091371).
Beslutet innebär att under läsåret 201812019 infaller höstterminen 2018-09-03-
20 19 -0 | -20 och vårterminen 20 1 9-0 I -2 I -10 19-06-09.

Chefenför sektion Student och utbildning har beslutat om undantagför LTH:
Utbildningsprogram vid Campus Lund får påbö4a utbildningen for nyantagna
studenter till utbildningens lorsta termin måndagen i veckan flore ordinarie
terminsstart. Beslutet gäller tills vidare.
För höstterminen 2018 betyder detta att terminen startar måndagen den 2l augusti
2018.

För tekniskt basår och ftir nyantagna till lorsta terminen i högskoleingenjörs-
utbildningarna vid Campus Helsingborg gäller att terminen får påbörjas onsdagen i
veckan öre ordinarie terminsstart. Beslutet gäller tills vidare.
För höstterminen 201 8 betyder detta att terminen startar onsdagen den 29 augusti
2018. (Dnr SU 2010/664)

Beslut
Fakultetsstyrelsen beslutar att for Grundutbildning vid LTH delas läsåret in i läs-
och tentamensperioder på det sätt som framgår av bilaea 1 med nedan angivna
undantag.

Undantag
F ör T e lvt is kt b as år samt Ar ki t e ktpr o gr amme t, Kand i d atut b i I dn in g i indus tr i d e s i gn,
Masterutb ildningen i indus tr ides ign, Mast erutb ildningen i håll bar
stadsgestaltning och Masterutbildning i arkitektur gäller terminstider utan
läsperiodsindelning.
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För Livsmedelstelmisk utbildning gäller terminstider utan läsperiodsindelning,
höstterminen pågår 2018-09-03-2019-01-20 och vårterminen 2019-01-21-2019-06-
09.

Terminstider utan läsperiodsindelning innebär att undervisningen läggs ut under
hela terminstiden. Under terminstiden kan ordinarie tentamen och omtentamen
läggas ut när som helst under forutsättning att hänsyn tas till parallella kurser.

För trafikflygarutbildningen gäller terminstider enligt beslut av chefen for Sektion
Student och utbildning.

Reservantagning
Reservantagning till örsta årskursen av utbildningar vid Campus Lund kan hösten
2018 pågå till och med fredagen den 7 september 2018 och vid Campus

Helsingborg tilloch med onsdagen den 12 september 2018. Med hänsyn till
eventuella reservantagna studenter till årskurs ett, skall det vara möjligt att ta igen
den forsta veckans undervisning. Denna stödundervisning skall vara planerad fore
uppropet.

Övrigt
Under Teknologkårens arbetsmarknadsdagar, ARKAD ( I 4- I 5 november 20 1 8),

ska LTH tillse att studenterna har minst en halv dag utan obligatoriska
undervisningsmoment, samt i görligaste mån tillse att studenterna har minst två
timmar utan några schemalagda moment.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter öredragande av
utbildningsadministratör med på schemaläggning Emma Grönberg.

På

Viktor Öwall

Emma Grönberg

Bilaga:
Läsperiodsindelning 20 18 120 19

Beslutet distribueras till :

Programledningarna for LTHs program

Ledningsgruppen flor grundutbildning vid LTH
Forskningsnämnderna vid LTH
LTHs institutioner
LTHs kansli, VA-gruppen
LU, Sektion Ledningsstöd
LU, Sektion Student och utbildning
LU, Sektion Byggnad, IT och Service

CSN, lokalkontor i Lund
TLTH
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LÄSÅRET 2018/2019

Hösttermin årskurs 1, Campus Lund: 2018-08-27--2019-01-20
Hösttermin årskurs 1, Campus Helsingborg: 2018-08-29--2019-01-20
Hösttermin övriga årskurser: 2018-09-03--2019-01-20

Läsperiod 1
- årskurs 1, Campus Lund må 27/8 - on 24/10 2018
- årskurs 1, Campus Helsingborg on 29/8 - on 24/10 2018
- övriga årskurser må 3/9 - on 24/10 2018
Inläsningsdagar to 25/10 – fr 26/10 2018
Tentamensperiod (Tp 1) lö 27/10 - fr 2/11 2018

Läsperiod 2 må 5/11 - fr 21/12 2018
Juluppehåll lö 22/12 2018 – ti 1/1 2019
Inläsningsdagar on 2/1- fr 4/1 och to 10/1-fr 11/1 2019
Tentamensperiod (Tp 2) må 7/1 – on 9/1 och lö 12/1,

 må 14/1- lö 19/1-2019*

Vårtermin: 2019-01-21--2019-06-09

Läsperiod 3 må 21/1 – on 13/3 2019
Inläsningsdagar to 14/3 – fr 15/3 2019
Tentamensperiod (Tp 3) må 18/3 – lö 23/3 2019

Läsperiod 4, del 1 må 25/3 – on 17/4 2019
Inläsningsdagar to 18/4 – må 22/4 2019**

och ti 30/4 – on 1/5 2019 ***
Omtentamensperiod (Tp 4) ti 23/4 – må 29/4 2019,

to 2/5 – lö 4/5 2019

Läsperiod 4, del 2 må 6/5 – on 29/5 2019 ****
Tentamensperiod (Tp 5) lö 1/6 – lö 8/6 2019 *****

Utanför terminstid:
Omtentamensperiod (Tp 6) må 19/8 – lö 31/8 2019

-----------------
*)  Trettondag jul sö 6/1 2019
**)  Påsk fr 19/4 - må 22/4 2019
***)  1 maj on 1/5 2019
****) Kristi Himmelsfärdsdag to 30/5 2019
*****) Sveriges nationaldag to 6/6 2019
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