
 

 

LTH:s lässcheman läggs utifrån de uppgifter om det antal föreläsnings-, övnings- och 

laborationstimmar som finns i kursens läro- och timplan. Från institutionen behöver schemaläggaren 

kompletterande information om hur dessa timmar skall fördelas över tiden – dvs. hur en kurs 

struktur ser ut.  

 

    

21 januari  Startbrev till institutionerna om schemaläggning.   

4 februari  Sista dag att lämna in önskemål rörande lässchemat.  
11 februari Startbrev för tentamensschemat skickas ut. 
18 mars  Preliminärt lässchema skickas ut för påsyn till institutionerna. 

5 april   Sista dagen för institutionerna att lämna synpunkter på både läs- och 

 tentamensschema. 

30 april  Läs- och tentamensschema omarbetade utifrån remissvaren och helt klara. 
1 maj  Schemana fastslås. Inga ändringar görs efter detta datum. 

   

  

From HT-17 gäller en ny läsårsindelning på LTH, som innebär att alla omtentor ges under två stora 

omtentaperioder, där den första ligger i anslutning till påsk och den andra i augusti.  

Läsperioderna kommer för HT-18 att ligga mellan följande datum: 

 

Läsperiod 1 må 2/9 - on 23/10 2018 

Läsperiod 2 må 4/11 - fr 20/12 2018 

 

TÄNK PÅ att läsvecka 8 i lp1  – är avsedd för repetition och reflexion. Inga ordinarie eller nya 

föreläsningar, övningar eller labbar bör förläggas till läsvecka 8. Lp 2 2019/2020 har däremot ingen 

läsvecka 8, utan har undervisning ända fram till juluppehållet. 

 

Vid schemaläggningen prioriteras årskurs 1 och sedan obligatoriska årskurser/kurser. I övrigt 

försöker vi undvika krockar för kurser som ingår i en specialisering – vilket är svårt då kurserna har 

studenter från många olika specialiseringar, vilka i sin tur innehåller kurser som ingår i ytterligare 

andra specialiseringar.  



Det är svårt att lägga scheman för Mastersstudenterna. Kursutbud kan vara hämtat från olika 

program och studentgrupper och då måste hänsyn även tas till kursernas övriga studentgrupper. 

Föreståndarna för Mastersprogrammen ombeds meddela om det varit problem tidigare år eller om 

det finns kurser som absolut inte får kollidera. 

ARKAD 2019 äger rum den 13-14 november. Undvik att lägga obligatoriska moment dessa dagar. 

Undvik även att lägga temadagar, exkursioner etc. dessa dagar, så att studenterna har möjlighet att 

delta i arbetsmarknadsmässan (se ”Beslut om läsårsindelning 2019/2020”). 

 

Förra årets scheman finns i schemageneratorn som du hittar via LTH schemaläggnings hemsida 

. Här 

hittar du även en blankett för schemaunderlag: http://www.lth.se/medarbetare/forska-

utbilda/schemalaeggninglokalbokning/schemalaeggning/schemaunderlag/. Observera att vi inte 

automatiskt för över/lägger förra årets schema eller går tillbaka till gamla schemabrev. Ni måste 

skicka in nya önskemål som gäller kursschemat hösten 2019.  

Vi vill ha in underlag med schemaönskemål till lässchemat genom e-mail till schema@kansli.lth.se 

med kurskod angiven i ämnesraden eller med internpost till hämtställe 7, Programservice – 

schema eller genom att fylla i ovannämnda blankett för schemaunderlag. Skicka ett mail per kurs, så 

tillvida ni inte skickar in ett samlingsdokument för en hel institution eller motsvarande.  

Vi vill ha era önskemål senast måndagen den 4 februari. 

 

Vi besöker mer än gärna dig/din institution för att diskutera scheman. Tveka därför inte att höra av 

dig, så bokar vi in en tid! 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sophie Sjögren Emma Grönberg Naomi Facks 

Utbildningsadministratör  Utbildningsadministratör Utbildningsadministratör 

Ank. 23711 Ank. 23841 Ank. 29847 

Lägger schema för B, F, K, N, 

Pi, W och YL samt MBIO, 

MLIV och MWLU 

Lägger schema för A, BME, 

C, D, E, L, IDA, IEA och 

TBÅ samt MARK, MSUD, 

MSOC och MWIR 

Lägger schema för KID, V, I, BI, RH, 

M, MD och IBY samt MEMB, MID, 

MFIPDES, MFST, MKAT och 

MLOG 

 

Bilagor: Kalender med läs- och tentamensperioder mm läsåret 2019/2020, Riktlinjer för 

schemaunderlag. 
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