
Förtydligande av läsperiodsindelningen inför 2018-2019
Inför läsåret 2017-2018 antogs en ny läsperiodsindelning på LTH. Med en ny läsperiodsindelning ville
man komma till rätta med de problem som uppstod till följd av flytten av en ordinarie
tentamensperiod från december till januari, något som gjordes på grund av CSN:s krav på att en
termin måste vara 20 veckor lång, för att en student skall få fullt studiemedel. Man ville även få LTH:s
studenter att fokusera på ordinarie tentamen i direkt anslutning till att en kurs avslutas, i stället för
att distraheras av omtentamina och få fler oavklarade kurser efter sig.

Läsperiodsindelningen 2017-2018 innebär att LTH har fyra ordinarie tentamensperioder och två
omtentamensperioder. De fyra ordinarie tentamensperioderna är cirka en vecka långa och ligger i
direkt anslutning till de fyra läsperiodernas slut. De två omtentamensperioderna är cirka två veckor
långa och ligger efter påsk och i augusti. Omtentamensperioden efter påsk är avsedd för
höstterminens kurser och omtentamensperioden i augusti är avsedd för vårterminens kurser. I
undantagsfall tillåts tentamen på söndagar, om alla omtentamina på grund av krockfrihet, platsbrist i
tentasalarna eller liknande, inte skulle få plats under måndag-lördag i omtentamensperioden.

Det finns inte längre någon omtentamensperiod i januari. Den ordinarie tentamensperiod som ligger
i januari är uppdelad i en kortare och en längre del med några inläsningsdagar emellan. För att inte
stoppa studenter från att gå vidare inom sitt program, kan en programledning tillåta omtentamen för
en kurs som redan har en ordinarie tentamen i tentamensperioden i januari1. Sådana tentamina skall
läggas i januaritentamensperiodens första del, före de inläsningsdagar som ligger i
tentamensperioden. Det åligger programledningen att avgöra vilka kurser som kan ha omtentamen
tillsammans med ordinarie tentamen i januari. Det åligger även programledningen att tillsammans
med kurslärare identifiera kurser som ges under höstterminen med speciella behov av en
omtentamenunder januariperioden, för att inte hindra studenter att komma vidare i sina studier.

Kurser i läsperiod 1 och 2, skriver sina första omtentamina i omtentamensperioden efter påsk. Andra
omtentamenstillfället för kurser i LP 1 och 2, är i augusti.

Kurser i läsperiod 3, skriver sin första omtentamen i omtentamensperioden i augusti. Andra
omtentamenstillfället för kurser i läsperiod 3, är efter påsk nästkommande år. De omtentamina för
kurser i LP 3, som ligger efter påsk ges alltså för föregående års studenter, inte studenterna för
innevarande år.

Kurser i läsperiod 4, skriver sina första omtentamina i omtentamensperioden i augusti. Andra
omtentamenstillfället för kurser i LP 4, är efter påsk nästkommande år.

I läsperiod 4, kommer tentamensperioden att följa direkt efter läsvecka 7, vissa år, utan dagar för
inläsning i anslutning till tentamensperioden, beroende på hur Kristihimmelfärdshelgen ligger.

Det är varje institutions ansvar att läsperiodsindelningen efterlevs. Observera att en extrainsatt,
ordinarie tentamen av kurser i LP 1 och 2 som läggs före jul, kan leda till att studenterna som skriver
denna förlorar rätten till fullt studiemedel, detta till följd av CSN:s krav på 20 veckors studier per
termin.

1 Exempel: Kursen FMAA05 går för olika studentgrupper i olika läsperioder. Den ordinarie tentamen i januari
tillåts fungera som omtentamen, för de studentgrupper som inte läser kursen som ordinarie i LP 2, detta då
kursen FMAA05 anses vara en nyckelkurs för fortsatta studier.


