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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
TEKNISKA FAKULTETEN, DEKAN 

  
      

 

Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten  
Delegationsbeslut 

Närvarande, på distans:  Johan Ölvander dekan 
 Annalena Kindgren föredragande 
 Ulla Kerren sekreterare 
 

1 Instruktioner för kursansvariga angående reservantagning till 
fristående kurser 
Dnr LiU-2021-02265 
 
Beslut om reservantagning till fristående kurser vid Tekniska fakulteten 
är delegerat till kursansvarig lärare med den instruktion som dekan 
fastställer, enligt dekans vidaredelegation med dnr LiU-2021-02089. 
 
Reservantagning kan påbörjas efter sista urvalet, dvs efter urval 2 om 
berörd kurs startar på en höst- eller vårtermin och efter urval 1 när det 
handlar om en sommarkurs. Även om en kurs återöppnar för sen 
anmälan och efterantagning tillämpas kan det uppstå situationer då 
reservantagning kan bli aktuell. 
 
Fakulteten försöker förebygga en omfattande reservantagning i 
möjligaste mån. Det innebär att antagningstal och efterantagningstal 
beslutas av fakultetsledningen i strävan att uppnå med institution 
överenskommet planeringstal utan reservantagning. Storleken på 
överintaget i urval 1 och urval 2 samt efterantagning anpassas utifrån 
tidigare erfarenheter och kursens individuella förutsättningar som t ex 
behov av speciallokaler. 
 
Med delegationen av ansvaret för reservantagning till kursansvarig följer 
följande instruktioner: 

• Det aktuella antalet antagna studenter bör kontrolleras vid 
lämpliga tidpunkter för att kunna avgöra om reservantagning 
ska göras. Kursansvarig lärare kan ta stöd av andra medarbetare 
dock inte vidaredelegera ansvaret. 

• Storleken på reservantagningen, dvs antalet studenter som 
antas, ska utgå från kursens planeringstal. Överintag kan 
tillämpas i reservantagningen om kursansvarig bedömer att så är 
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lämpligt. 
• Om kursansvarig lärare/institutionen önskar ändra 

planeringstalet, dvs önskar anta så många eller få befintliga 
reserver att kursens storlek förändras, ska fakultetsledningen 
bifalla innan detta görs.  

• Kursansvarig lärare avgör när reservantagning senast kan göras, 
dvs sista möjliga dagen att påbörja utbildningen. 

• Reservantagningen görs i linje med LiU:s centrala regelverk som 
Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning 
med mera för utbildning på grund- och avancerad nivå, aktuellt 
med dnr LiU-2020-02256. 

 
  
 
 
 
Delges: 
Prefekter 
Huvudstudierektorer 
Administrativa chefer 
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Ulla Kerren  Johan Ölvander 
Sekreterare  Dekan 
 


