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Beslut 

Bemyndigad 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 vid 

hemtentamenstillfällen 2020-06-08 för kurser angivna i rubriken tillfälligt göra avsteg från tidigare 
beslutad betygsskala U, 3, 4 och 5 och i stället använda betygsskalan U och 3. 

Examinator/prefekt tillser att berörda studenter snarast informeras om avstegen. Vid inrapportering i 

Ladok ska den ordinarie examinationskoden användas men betygsnivåerna 4 och 5 ska inte utnyttjas. 

Vidare ska en notering om avstegen göras i Ladok med hänvisning till detta beslut. Berörda studenter 
kommer ha har möjlighet att genomgå förnyat prov för högre betyg vid senare tillfälle. 

Skäl till beslut 

Regeringen har den 17 mars 2020 rekommenderat att universitet och högskolor ska gå över till 

distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. 

Linköpings universitet har bestämt att verksamheten ska övergå till distansläge i så stor utsträckning 

som möjligt. Med anledning av detta har rektor bemyndigat dekanerna att besluta om vissa tillfälliga 
avsteg från kurs- och utbildningsplaner m.m. (DNR LiU-2020-01202).  

Prefekten vid MAI hemställer om byte av betygsskala för omtentamenstillfällen för kurser angivna i 

rubriken.  Beslutet motiveras av att det rör sig om omtentamenstillfällen samt att det vid tidigare 

hemtentamenstillfälle på distans varit avsevärt fler studenter som genomfört tentamen än vid 

motsvarande salstentamen på dessa redan stora kurser. Situationen riskerar att äventyra arbetsmiljön 

för institutionens lärare som redan är under stor press i den påtvingade situationen.  

Handläggningen av beslutet 

Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av 

kanslichefen Annalena Kindgren. Beslutet fattas efter samråd med LGU (fakultetens ledningsgrupp för 
grundutbildningsfrågor) den 11:e och 18:e maj 2020. 
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