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FAKULTETSSTYRELSEN VID TEKNISKA FAKULTETEN 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  

Delegationsbeslut 

Närvarande:   

 Ulf Nilsson dekanus 

 Annalena Kindgren föredragande 

 Catarina Carlberg föredragande 

 Maria Boberg sekreterare 

   

 

1 Administrativa avbrott på program vid Tekniska högskolan 

Dnr LiU-2016-02141 

 

Beslutas att fastställa rutiner kring administrativa avbrott på program 

vid Tekniska högskolan enligt bifogad handling. 

  

 

 

 

Delges: 

Examensenheten (Agneta Dryselius) 

Studievägledare TFK (Camilla Hahn) 

 

 

 

 

Justeras datum: __________________ 

 

 

   

Maria Boberg  Ulf Nilsson 

sekreterare  justerare 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKANUS 

 

 

Administrativa avbrott på program vid Tekniska 

högskolan 

 
 
Fr.o.m. 1 nov 2016 läggs administrativt avbrott på programmet för kvarvarande, 
men inaktiva, studerande på numera inaktuella program på tekniska högskolan. 
 
Med kvarvarande, inaktiv studerande avses studerande som ej avslutat eller avbrutit 
programstudierna och som under innevarande och närmast föregående termin inte 
varit terminsregistrerad (varken FFG eller OM) på programmet och inte heller har 
anmält studieuppehåll för någon av dessa terminer. 
 
Med inaktuella program avses alla utbildningsprogram inom Tekniska högskolan 
som har en LADOK-kod som börjar med T eller är nedlagda enligt beslut av 
fakultetsstyrelsen. 
 
Praktisk hantering: 
Underlag i enlighet med kriterier ovan tas fram två gånger per år (1 maj och 1 
november) av tekniska fakultetskansliet och skickas till examenshandläggare för 
inläggning av administrativa avbrott på program i LADOK. 
 
Beslut om återtagande av administrativt avbrott: 
I de fall studerande, som fått administrativt avbrott inlagt på program enligt ovan, 
meddelar att de önskar återuppta studier för att slutföra till någon examen som 
utfärdas av Tekniska högskolan enligt gällande examensordning, ska den 
studerande hänvisas till studievägledningen på Tekniska högskolan för genomgång 
av sin samlade situation samt studieplanering som visar hela vägen fram till avsedd 
examen. Om sådan åtgärd vidtas har den studerande rätt att fullfölja fastställd plan 
fram till avsedd examen, antingen inom sitt tidigare program (dvs det 
administrativa avbrottet på det programmet tas bort) eller efter antagning till 
senare del av aktuellt program (dvs det administrativa avbrottet på det tidigare 
programmet övergår i ett formellt avbrott). Beslut om borttagande av administrativt 
avbrott på program fattas av kanslichefen på tekniska fakultetskansliet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson    
Dekanus 


