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Direktiv avseende hantering av kurser med moment som kräver 
närvaro på LTH av studenter - pga pågående utbrott av coro 
naviruset 

En del kurser vid LTH har stora delar av inslag av moment som kräver närvaro i 
L THs lokaler. För dessa kurser kan det vara aktuellt att 

a) ersätta inslagen med andra moment som kan göras på distans 
b) om möjligt utföra dem i små grupper i L THs lokaler 
c) skjuta på momenten till senare tillfälle 
d) skjuta på hela kursen till senare tillfälle 
e) ersätta kursen med ny kurs. 

När det gäller examensarbeten där studenterna kan behöva finnas i L THs lokaler 
kan detta tillåtas i nuläget under förutsättning att det är nödvändigt för genomfö 
randet av arbetet. Prefekt vid aktuell institution beslutar. 

CSN har nu har beslutat att medel går ut till studenterna även om kurser ställs in 
och att man kommer ta hänsyn till rådande omständigheter när man kontrollerar 
hur många poäng en student har klarat. 

Följande direktiv gäller för fallen ovan : 

a) beslut fattas av prefekt att detta görs, ändringar dokumenteras. 
b) beslut fattas av prefekt att detta görs. Bedömning görs så att risk för smitt 

spridning undviks. Observera att för detta fall kan en stängning av LU och 
därmed LTH leda till att man inte kan genomföra några moment alls i 
L THs lokaler. 

c) 
1) momentet genomförs vid nästa kurstillfälle, beslut fattas av prefekt 
2) sommarkurstillfälle skapas för befintlig kurs, dvs ingen ny kurs 

plan behövs. Beslut fattas av prefekt att det ska göras. Kontakt 
med programplanerare för att få stöd i denna process. 

d) 
1) sommarkurstillfälle skapas för befintlig kurs, dvs ingen ny kurs 

plan behövs. Beslut fattas av prefekt att det ska göras. Kontakt 
med programplanerare för att få stöd i denna process. 

2) kursen ersätts av annan lämplig befintlig kurs som kan ges på di 
stans, studenterna får följa den "inställda" kursen vid senare till 
fälle. Beslut fattas av prefekt i samråd med programledare. 
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e) ska endast göras i yttersta undantagsfall, detta kräver även förändringar av 

utbildningsplanen, ska förankras med berörd programledare 

Viktigt att för fall a)-d) så ska berörda programledningar samt LGGU informeras. 
Observera att för fall e) ska förändringen förankras med berörd programledare. 

Dessa d-~ : kurer i lp4 våren 2020. 
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