
2020-04-08
DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

Beslut om tillfälligt avsteg från krav på förnyat examinations-
tillfälle på grund av inställd examination

Beslut
Genom rektors Beslut om rätt att fatta beslut om tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner
m.m. (DNR LiU-2020-01202) beslutar undertecknad dekanus att nytt examinationstillfälle för
nedanstående inställda examinationsmoment v12 och v13 inte behöver genomföras senast tre veckor
efter ordinarie examinationstillfälle:

Vecka 12 (omtentamenstillfällen)

IDA: TDDD38/DAT1, TDDD56/TEN1, TDDD88/TEN1, TDDD72/TEN1, TDDC90/TEN1,
TDDD37/TEN1, TDP004/DAT2, TDDE18/DAT1, TDDD46/TEN1, TDDE10/DAT1,
TDDD25/TEN1

IFM: TFYA67/TEN1, TFYA93/TEN1, NKEA06/TEN1, NKEA07/TEN1

ISY: TSTE85/TEN1, TSEK37/TEN1

Vecka 13 (förstagångstentamen)

IDA: TDIU20/DAT1, TDTS04/TEN1, TDDE35/TEN1, TDTS11/TEN2, TDTS07/TEN2,
TDDI08/TEN1, TDDD11/DAT1, TDP007/DAT1, TDDD17/TEN3, TDDD41/TEN1

Till respektive prefekt uppdras – i den mån det inte redan är genomfört – att till dekanus föreslå nya
extra examinationstillfällen för ovanstående moment, om nödvändigt med ny examinationsform på
distans, enligt följande:

 Kurser som har ordinarie omtentamenstillfälle först i augusti ska, om det inte finns särskilda
skäl däremot, erbjuda ett extra tillfälle innan sommaruppehållet.

 Kurser som har omtentamenstillfällen både i juni och augusti ska, om inte särskilda skäl
föreligger, erbjuda ett extra tillfälle senast den 17e maj 2020.

Skäl till beslut
Regeringen lät den 17 mars 2020 meddela att universitet och högskolor skulle gå över till distans-
undervisning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset. För att så många studenter som
möjligt skulle ha möjlighet att fortsätta sina studier och för att säkra en trygg arbets- och studieplats
för arbetstagare och studenter beslutade LiU att tillåta tillfälliga avsteg från beslutade kurs- och
utbildningsplaner och från Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad
nivå vid Linköpings universitet avseende examinationer (DNR LiU-2019-00920) under vårterminen
2020. Den stora majoriteten tentamenstillfällen under v12 och v13 kunde på det sättet ställa om till
distansläge, men ovanstående tentamenstillfällen ställdes in. Dekanerna har bemyndigats att lämna
dispens på kravet att nytt examinationstillfälle ska anordnas senast tre veckor efter ordinarie tillfälle.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av kanslichefen Annalena Kindgren.
Beslutet fattas efter samråd i fakultetens ledningsråd för grundutbildning (LGU) den 6 april 2020.



2020-04-08
DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt


