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Beslut om dispens från distansläge avseende ett antal 
salstentamina vid IMT 

Beslut 
Dispens från tidigare beslutat distansläge (DNR LiU-2020-01124) ges för de nedanstående angivna 
kurser och salstentamina: 

• TBME11/TEN2 
• TBME04/TEN2 

Vidare beviljas dispens för att i egna lokaler och med egen institutionspersonal genomföra 
examination för nedan angivna kurser/moment: 

• TBMT36/TEN1 
• TBMI02/TEN2 
• TBMT56/TEN1 

Dispens kan inte beviljas för TBMI26/TEN1 på grund av rådande restriktioner och därav förorsakad 
brist på tentamensplatser. 

Beslutet omfattar omtentamensperioden i augusti 2020 och bara under förutsättning att dekanus, 
universitetsledningen, regeringen m.m. inte fattar andra beslut som direkt eller indirekt upphäver 
detta beslut. Det åvilar examinator att tillse att berörda studenter informeras om dispensen. Det åvilar 
Tentamensservice att tillse att särskild försiktighet iakttas vid ordinarie salstentamen. För examination 
beviljad på institution ska institutionen säkerställa att särskild försiktighet iakttas eller, om till 
exempel alltför många anmäler sig till tentamen, genomföra examinationen på distans. 

Skäl till beslut 
Fredagen den 29 maj 2020 informerade regeringen och Folkhälsomyndigheten om att 
rekommendationen om distansundervisning upphävs från och med den 15 juni 2020 och att bland 
annat universiteten därmed kan återgå till mer normal verksamhet. För omtentamensperioden i 
augusti 2020 gäller emellertid LiU:s tidigare fattade beslut från den 22 april att kvarstå i distansläge i 
största möjliga utsträckning fram till höstterminen 2020. I ljuset av Folkhälsomyndighetens 
förändrade rekommendationer kan dock de undantagsmöjligheter som råder enligt gällande beslut 
från 22 april 2020, ges en mer generös tillämpning från och med 15 juni 2020. I en prioritering av 
vilka kurser som främst ska komma ifråga för dispens ingår examination inom matematikområdet där 
förekomsten av disciplinärenden ökat kraftigt genom övergången till distansläge. 

De tidsmässiga förändringarna motiveras av de lokalbegränsningar som följer av regeringens och 
Folkhälsomyndighetens restriktioner kring folksamlingar och krav på social distansering. 

Handläggningen av beslutet 
Detta beslut har fattats av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av kanslichefen Annalena Kindgren. 

 

 

 

Ulf Nilsson 

 Annalena Kindgren 
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