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Beslut om flyttad examination samt avsteg från fastställd
kursplan för examination under perioden 24–30 oktober

Beslut
För att så långt det är möjligt och under smittsäkrade former kunna genomföra examination i sal på
Campus Valla beslutas att några planerade examinationstillfällen under perioden 24–30 okt, 2020
flyttas i tid enligt nedanstående för att möjliggöra salstentamen:

 TATA44/TEN1 flyttas från 2020-10-24 kl 14–18 till 2020-10-24 kl 8–12 (MAI)
 TATA31/KTR1 flyttas från 2020-10-26 kl 14–18 till 2020-11-01 kl 8–12 (MAI)
 TATA24/KTR1 flyttas från 2020-10-26 kl 14–18 till 2020-11-01 kl 8–12 (MAI)
 TATA43/TEN1 flyttas från 2020-10-27 kl 8–13 till 2020-11-01 kl 14–19 (MAI)1

 TATA69/TEN1 flyttas från 2020-10-27 kl 8–13 till 2020-11-01 kl 14–19 (MAI)
 TDDC88/TEN1 flyttas från 2020-10-27 kl 14–18 till 2020-10-27 kl 8–12 (IDA)
 TDDC93/TEN1 flyttas från 2020-10-27 kl 14–18 till 2020-10-27 kl 8–12 (IDA)
 TMMV12/TEN2 flyttas från 2020-10-28 kl 8–12 till 2020-11-01 kl 14–18 (IEI)
 TATA16/KTR1 flyttas från 2020-10-29 kl 8–11 till 2020-10-29 kl 14–17 (MAI)
 TFTB45/TEN2 flyttas från 2020-10-29 kl 8–10 till 2020-10-29 kl 14–16 (IFM)
 TFMT08/TEN3 flyttas från 2020-10-30 kl 8–12 till 2020-10-30 kl 14–18 (IFM)
 TFYA18/TEN1 flyttas från 2020-10-30 kl 8–13 till 2020-10-30 kl 14–19 (IFM)
 TSIN01/TEN2 flyttas från 2020-10-30 kl 8–12 till 2020-10-30 kl 14–18 (ISY)

Då praktiska förutsättningar saknas att under smittsäkrade former genomföra all planerad
examination på Campus Valla under perioden 24–30 okt beslutas att följande kurser och
examinationstillfällen ska genomföras på distans. De senare två flyttas också från eftermiddag till
förmiddag:

 TMEL08/TEN1 med examinationstillfälle 2020-10-28, kl 14–18 (ISY)
 TSBB08/TEN1 med examinationstillfälle 2020-10-28, kl 14–18 (ISY)
 TSRT19/TEN1 med examinationstillfälle 2020-10-29, kl 8–13 (ISY)
 TSRT22/TEN1 med examinationstillfälle 2020-10-29, kl 8–13 (ISY)

Det uppdras till Tentamensservice och examinator för respektive kurs att nogsamt informera berörda
studenter om ovanstående ändringar och formerna för distanstentamen. För examinationstillfällen
som övergår i distansform ska vid inrapportering i Ladok den ordinarie examinationskoden och
beslutad betygsskala användas. Vidare ska en notering göras i Ladok med hänvisning till detta beslut.

Ett antal examinationstillfällen vid institutionerna IDA, IEI, IFM och ITN har redan tidigare i

1 Utbildningsvetenskap behöver besluta om motsvarande flytt för 9GMA08/STN1
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separata beslut beviljats avsteg från den i kursplanen angivna examinationsformen och kommer
istället att examineras på distans. I bilaga till detta beslut förtecknas de kurser och
examinationstillfällen som, vid beslutstillfället, bedöms kunna genomföras i sal på Campus Valla (ej
datorsal) under perioden 24 oktober till 1 november.

Skäl till beslut
Regeringen och Folkhälsomyndigheten har låtit meddela att man från den 15 juni 2020 inte längre
rekommenderar att högre utbildning ska genomföras på distans. Däremot gäller fortfarande
restriktioner både vad gäller social distansering och begränsningar i storleken på folksamlingar vilket
medför att tillgången till lärosalar och tentamenssalar är kraftigt begränsad. Av pedagogiska skäl är det
angeläget att examinator, då examinator anser det är befogat, så långt det är möjligt ges möjlighet att
genomföra examination i sal på det sätt som anges i kursplanen.

Under de två sista veckorna av oktober genomförs ett stort antal examinationstillfällen. För att
kunna genomföra dessa under rådande restriktioner har det undantagsvis varit nödvändigt att flytta
enskilda examinationstillfällen; om möjligt till annan tid samma dag men i några fall har det också
varit nödvändigt att flytta tillfällen till annan dag bland annat för att undvika schemakrockar med
kurser i andra schemablock. I några fall har det varit praktiskt omöjligt att tillmötesgå önskemål om
att genomföra examination i sal och examinationen måste i sådana fall genomföras på distans.

Handläggningen av beslutet
Detta beslut har fattats av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av kanslichefen Annalena Kindgren.
Beslutet fattas efter samråd med LGU (fakultetens ledningsgrupp för grundutbildningsfrågor) den 28
september 2020.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren

Kopia till:
Berörda prefekter
Berörda examinatorer
Tentamensservice
Programnämnderna
Utbildningsvetenskap



Nedanstående tabell sammanfattar salsexamination på Campus Valla under perioden 24 okt till och med 1 nov.
Konsultera https://tentabokning.liu.se/tentasearch/ för uppdaterad och komplett information.
Tillfällen i rött är flyttade jämfört med ursprungligt tentamensschema.

Utb. kod  Kursnamn Datum
TAOP33/TEN2 Kombinatorisk optimering gk   2020-10-24  8 - 13
TATA44/TEN1 Vektoranalys   2020-10-24  8 - 12
TFKE37/TEN1 Biomätteknik   2020-10-24  8 - 13
TFKE59/TEN1 Grundläggande kemi   2020-10-24  8 - 12
TFYA40/TEN1 Analytisk mekanik   2020-10-24  8 - 12
TFYA77/TEN2 Grunder i materialvetenskap 2020-10-24  8 - 12
TFYA95/TEN1 Materialvetenskapliga principer   2020-10-24  8 - 12
TMHP02/TEN1 Fluidmekanisk systemteknik   2020-10-24  8 - 12
TPPE53/TEN1 Finansiell värderingsmetodik   2020-10-24  8 - 12
TSEK03/TEN1 Integrerade radiofrekvenskretsar   2020-10-24  8 - 12
TEAE05/TEN1 Resursteori   2020-10-24  14 - 18
TFFY54/TEN1 Kvantmekanik   2020-10-24  14 - 19
TFYA47/TEN2 Ytor och gränsskikt   2020-10-24  14 - 18
TSBB06/KTR1 Multidimensionell signalanalys   2020-10-24  14 - 18
TSBB06/TEN2 Multidimensionell signalanalys   2020-10-24  14 - 18
TSBB17/TEN1 Visuell detektion och igenkänning   2020-10-24  14 - 18
TSEI03/TEN1 Digitala kretsar   2020-10-24  14 - 18
TSIT03/TEN2 Kryptoteknik   2020-10-24  14 - 18
TSIU61/TEN1 Reglerteknik   2020-10-24  14 - 18
TSTE86/TEN1 Digitala integrerade kretsar   2020-10-24  14 - 18
TATA65/TEN1 Diskret matematik   2020-10-26  8 - 13
TATB02/TEN2 Matematisk grundkurs   2020-10-26  8 - 12
TDDC75/TEN2 Diskreta strukturer   2020-10-26  8 - 12
TDTS08/TEN1 Datorarkitektur   2020-10-26  8 - 12
TSKS15/TEN1 Detektion och estimering av signaler   2020-10-26  8 - 12
TVMB17/TEN1 Immunbiologi och immunologiska tekniker   2020-10-26  8 - 12
TFTB40/TEN2 Biomedicinska material   2020-10-26  14 - 18
TPPE13/TEN1 Produktionsekonomi   2020-10-26  14 - 18

Tid  



Utb. kod  Kursnamn Datum Tid  
TSBB31/TEN1 Medicinska bilder   2020-10-26  14 - 18
TSEI50/TEN1 Linjära system   2020-10-26  14 - 18
TATA77/TEN1 Fourieranalys   2020-10-27  8 - 13
TDDC88/TEN1 Programutvecklingsmetodik   2020-10-27  8 - 12
TDDC93/TEN1 Programutvecklingsmetodik, teori   2020-10-27  8 - 12
TFTB33/TEN3 Mikrosystem och nanobiologi   2020-10-27  8 - 12
TSTE92/TEN1 Elektriska kretsar   2020-10-27  8 - 12
TAMS32/TEN1 Stokastiska processer   2020-10-27  14 - 18
TAOP86/TEN1 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar   2020-10-27  14 - 19
TAOP88/TEN1 Optimering för ingenjörer   2020-10-27  14 - 19
TAOP89/TEN1 Optimering för IT   2020-10-27  14 - 19
TBMT36/TEN1 Biomedicinsk optik   2020-10-27 14 - 18
TBMT57/TEN1 Biomedicinsk optik   2020-10-27  14 - 18
TMHL19/KTR1 Avancerad material- och beräkningsmekanik   2020-10-27  14 - 18
TSDT14/TEN1 Signalteori   2020-10-27  14 - 18
TSKS12/TEN1 Modern kanalkodning, inferens och inlärning   2020-10-27  14 - 18
TSTE91/TEN1 Systemkonstruktion   2020-10-27  14 - 18
TVMB26/TEN2 Molekylär virologi   2020-10-27  14 - 18
NKED22/TEN1 Kemisk bindning   2020-10-28  8 - 12
TATB01/TEN5 Matematisk grundkurs   2020-10-28  8 - 12
TATB03/TEN2 Matematisk grundkurs   2020-10-28  8 - 12
TDDD08/TEN1 Logikprogrammering   2020-10-28  8 - 12
TFYA97/TEN1 Modern optik   2020-10-28  8 - 12
BML301/TEN1 Matematik 3C för basår   2020-10-28  14 - 18
TAMS24/TEN1 Statistisk teori, grk   2020-10-28  14 - 18
TFYA35/TEN1 Molekylfysik   2020-10-28  14 - 19
NBIC57/TEN1 Djurfysiologi   2020-10-29  8 - 12
NMAA06/TEN1 Analys i en variabel   2020-10-29  8 - 13
TAIU10/TEN1 Analys i en variabel   2020-10-29  8 - 13
TAMS81/TEN1 Statistisk försöksplanering   2020-10-29  8 - 12
TADI02/TEN1 Numeriska algoritmer 2020-10-29  14 - 18
TAIU08/TEN1 Flervariabelanalys   2020-10-29  14 - 19



Utb. kod  Kursnamn Datum Tid  
TANA21/TEN1 Beräkningsmatematik   2020-10-29  14 - 18
TANA22/TEN1 Beräkningsmatematik   2020-10-29  14 - 18
TATA16/KTR1 Linjär algebra   2020-10-29  14 - 17
TDDD66/TEN1 Mobila nätverk   2020-10-29  14 - 18
TDDE48/TEN1 Mobila nätverk   2020-10-29  14 - 18
TFTB45/TEN2 Bioinformatik   2020-10-29  14 - 16
TFYA76/TEN1 Mekanik   2020-10-29  14 - 18
TSDT84/KTR1 Signaler och system samt transformer   2020-10-29  14 - 18
NKEA04/TEN1 Allmän kemi 2   2020-10-30  8 - 13
NKEA33/TEN1 Allmän kemi 2   2020-10-30  8 - 13
NKEB04/TEN1 Organisk kemi 2   2020-10-30  8 - 13
NKEC16/TEN1 Organisk analytisk kemi   2020-10-30  8 - 13
TAMS46/TEN1 Sannolikhetslära, fortsättningskurs   2020-10-30  8 - 12
TATM38/TEN1 Matematiska modeller i biologi   2020-10-30  8 - 13
TBME04/TEN2 Anatomi och fysiologi   2020-10-30  8 - 12
TBME11/TEN2 Anatomi och fysiologi   2020-10-30  8 - 12
TEIK43/TEN1 Teknisk kommunikation på kinesiska 1   2020-10-30  8 - 12
TFKE06/TEN1 Organisk kemi 2   2020-10-30  8 - 12
TFKE57/TEN1 Proteomik   2020-10-30  8 - 12
TFYA88/TEN1 Additiv tillverkning: verktyg, material och metoder   2020-10-30  8 - 12
TSIU05/TEN1 Digitalteknik   2020-10-30  8 - 12
NBIB41/TEN2 Ekologi   2020-10-30  14 - 19
TFMT08/TEN3 Mätteknik M   2020-10-30  14 - 18
TFYA18/TEN1 Fysikens matematiska metoder   2020-10-30  14 - 19
TFYA43/TEN1 Nanoteknologi   2020-10-30  14 - 18
TSIN01/TEN2 Informationsnät   2020-10-30  14 - 18
TATA24/KTR1 Linjär algebra   2020-11-01  8 - 12
TATA31/KTR1 Linjär algebra   2020-11-01  8 - 12
TATA43/TEN1 Flervariabelanalys   2020-11-01  14 - 19
TATA69/TEN1 Flervariabelanalys   2020-11-01  14 - 19
TMMV12/TEN2 Gasturbinteknik   2020-11-01  14 - 18


