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Beslut om tillfälliga avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kurser vid ITN oktober 2020

Beslut
Med stöd av rektors Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner höstterminen
2020 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (DNR LiU-2020-01124) beslutar undertecknad
dekanus att medge att ordinarie examinationsform för den kurs som anges i bilagan till detta beslut
tillfället ersätts med angiven examinationsform på distans under oktober 2020.

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 och Folkhälsomyndigheten har låtit meddela rekommendationer och restriktioner till
universitet och högskolor 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 vår- och
höstterminen 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.

För genomförandet av examinationen hänvisas i övrigt till Beslut om riktlinjer och rutiner för de
salstentamen som med anledning av covid-19 görs om till distanstentamen (DNR LiU-2020-01124)
från den 16 juni, 2020.

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
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Utb. Kod Kursnamn Datum Examinator Avsteg
TNM061/TEN1 3-D Datorgrafik 2020-10-22 (8-12) Stefan Gustavson Distanstentamen


