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Terminstider vid Lunds universitet lcisåret 2022/2023

Universitetets rektor har beslutat att höstterminen ska ftirläggas med start den
måndag som infaller mellan 28 augusti och 3 september och pägäi20 veckor.
Vårterminen ska påbörjas ftirsta måndagen efter höstterminens slut och pågå i tjugo
veckor. Beslut om undantag från dessa terminstider är enligt samma beslut delegerat
till chefen ftir sektion Student och utbildning (LS2009/371). Beslutet innebär att
under läsåret202212023 infaller höstterminen 2022-08-29 - 2023-01-15 och
vårterminen 2023 -0 1 -1 6 - 2023 -06-04.

Chefenför sektion Student och utbildning har beslutat om undantagför LTH

Utbildningsprogram vid Campus Lund fär påbörja utbildningen ftir nyantagna
studenter till utbildningens ftirsta termin måndagen i veckan före ordinarie
terminsstart. För höstterminen 2022 betyder detta att terminen startar måndagen den
22 august|

För tekniskt basår och ftir nyantagna till ftirsta terminen i högskoleingenjörs-
utbildningarna vid Campus Helsingborg gäller att terminen ffir påbörjas onsdagen i
veckan före ordinarie terminsstart. För höstterminen 2022 betyder detta att terminen
startar onsdagen den 24 augusti 2022 (Dnr U 20211441).

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

Undantag
För Telcniskt basår, Arkitektutbildningen, Kandidatutbildningen i industridesign,
Masterutbildningen i industridesign, Masterutbildningen i hållbar stadsgestaltning
och Masterutbildning i arkitehur gäller terminstider utan läsperiodsindelning.

F ör Kandidatutbi ldningen i I ivsm edel s telcnik gäller terminstider utan
läsperiodsindelning, höstterminen pägär 2022-08-29 -2023-01-15 och vårterminen
2023 -0 1 -1 6 - 2023 -06-04.

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

För trafiffiygarutbildningen gäller terminstider enligt beslut av chefen ftir Sektion
Student och utbildning.

Posfadress Box '1 18, 221 00 Lund Besöksadress Ole Römers väg 3, Lund Telefon 046-222 71 02,046-222O0 00

E-post pablo. hernandez@lth. lu.se Webbadress httpt/vvww.lth.se



2

Reservantagning
Reservantagning till ftirsta årskursen av utbildningar vid Campus Lund kan hösten
2022 pägä till och med söndag den 4 september och vid Campus Helsingborg till och
med onsdag den 7 september. Med hänsyn till eventuella reservantagna studenter till
årskurs ett, skall det vara möjligt att ta igen den ftirsta veckans undervisning. Denna
stödundervisning skall vara planerad ftire uppropet.

Övrigt
Under Teknologkårens arbetsmarknadsdagar, ARKAD I 6- 1 7 november 2022,
(återkommande onsdagar-torsdagar v.46) , ska LTH tillse att studenterna har minst
en halv dag utan obligatoriska undervisningsmoment, samt i görligaste mån tillse att
studentema har minst två timmar utan några schemalagda moment.

För läsperioder som omfattar 8 läsveckor gäller att den åttonde veckan i huvudsak
ska ge tid ftir repetition och reflektion. Det innebär att den inte ska innehålla nya
moment eller nytt kursinnehåll.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor vid LTH efter fiiredragning
av programplanerare Pablo Hernändez. LG GU har vid sammanträde2021-12-22
tillstyrkt förslaget. Beslutet har fattats efter samråd med TlTH-representanter.

På fakultets styrel sens v ägnar

@,1,1--
Annika Olsson

Pablo Hernåndez

Bilaga:
Läsåret 202212023

Beslutet distribueras till :

o Programledningarna för LTHs program
o Ledningsgruppen ftir grundutbildning vid LTH
o Forskningsnämnderna vid LTH
o LTHs institutioner
o LTHs kansli, VA-gruppen
o LU, Sektion Ledningsstöd
. LU, Sektion Student och utbildning
. LU, Sektion Byggnad, IT och Service
o CSN, lokalkontor i Lund
r TLTH



LTH
Bilaga 1

2021-1212

mä2218 - on 19110 2022

on 24/8 - on l9ll0 2022

mä29/8 - on 19110 2022

to 20110 - fr 2l/10 2022

mä24110 -lö291102022

må 3ll10 -ti201122022
on 2lll2 2021 - fr 30/12 2022

fr 6112023
mä2ll - on 4ll,
lö 7lt -lö 14/t 2023*

mä 16ll - on 813 2023

ro 913 - fr lol3 2023

mä r3l3 -lö 1813 2023

mä2013 - on 514 2023**
to 614 2023

ti ltl4 - fr 2114 2023

mä2414 - fr 2615 2023***
fr 19l5 2023

mä2915 -lö 316 2023

mä 1418 -lö 2618 2023

to 5ll 2023

fr 714 - mä 1014 2023

ro 1815 2023

Dnr U 2021/955

LuNns TUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
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Programservice LTH
Programplanerare Pablo Hernändez

LÄSARET 2o22t2o2g

Hösttermin årskurs 1, Gampus Lund: 2022-08-22 -2023-01-15
Hösttermin årskurs 1, Campus Helsingborg: 2022-08-24 -2023-01-15
Höstterm i n öv ri ga års ku rser: 2022-08-29 - 2023-01 -i 5

Ldsperiod 1

- årskurs l, Campus Lund
- årskurs l, Campus Helsingborg
- övriga årskurser

Ej schemalagd tid
Tentamensperiod (Tp l)

Ldsperiod 2
Juluppehåll

Ej schemalagd tid
Tentamensperiod (Tp 2)

Vårtermin : 2023-01 -1 6 - 2023-06-04

Läsperiod 3
Ej schemalagd tid
Tentamensperiod (Tp 3)

Läsperiod 4, del 1

Ej schemalagd tid
Omtentarnensperiod (Tp 4)

Läsperiod 4, del 2
Ej schemalagd tid
Tentamensperiod (Tp 5)

Utanfor terminstid:
Omtentamensperiod (Tp 6)

*) Trettondag jul
**) Påsk
*xx) KristiHimmelsfrirdsdag
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