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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD12

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD74

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD81

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDP015

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDI82

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen DAT1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDIU16

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen DAT1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDC78

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDE31

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen NDAB02

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD14

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDE44

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen DAT1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDA69

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TENA tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDI11

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN2 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator



2020-05-28
DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD85

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator



2020-05-28
DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDE07

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen DAT1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDTS21

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator



2020-05-28
DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD48

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDE35

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN2 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD37

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD46

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator



2020-05-28
DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDC90

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDE09

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDP030

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD82

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen i muntlig form.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator



2020-05-28
DNR LiU-2020-01230

BESLUT

LINKÖPINGS UNIVERSITET
TEKNISKA HÖGSKOLAN

RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD82

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN2 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDD82

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN3 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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examinationsform i kursen TDDB68

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen med  möjlighet till muntlig form för de med förlängd skrivtid.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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examinationsform i kursen TDDE47

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen TEN1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen med  möjlighet till muntlig form för de med förlängd skrivtid.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator
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RBeslut om tillfälligt avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kursen TDDE11

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 fram till höstterminens start eller
tills dess annat beslut fattas medge att examinationsformen DAT1 tillfälligt ersätts med
examinationsformen Hemtentamen.

Examinator tillser att berörda studenter i så god tid som möjligt i förväg informeras om ändringen. Vid
inrapportering i Ladok ska den ordinarie examinationskoden och beslutad betygsskala användas.
Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Skäl till beslut
Regeringen har den 17 mars 2020 låtit meddela att universitet och högskolor ska gå över till
distansundervisning från och med den 18 mars 2020 med anledning av det nya coronaviruset. För att
så många studenter som möjligt ska kunna fortsätta med sina studier och för att säkra en trygg arbets-
och studieplats för arbetstagare och studenter har LiU fattat beslut om 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.

Avstegen tillåts i den utsträckning de bedöms nödvändiga för att minska smittspridning av det nya
coronaviruset i samhället och under förutsättning att det är möjligt med bibehållande av utbildningens
kvalitet.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats på förslag från berörd prefekt av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörd prefekt
Berörd examinator


