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Beslut om tillfälliga avsteg från fastställd kursplan avseende
examinationsform i kurser vid MAI under januari 2021

Beslut
Med stöd av rektors Beslut om former för universitetets verksamhet och restriktioner i syfte att
hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (DNR LiU-2020-01124) beslutar
undertecknad dekanus att ordinarie examinationsform i de kurser och examinationstillfällen som
anges i bilagan till detta beslut under perioden 4-16 januari tillfälligt ersätts med distanstentamen.

Examinator och tentamensservice tillser att berörda studenter informeras om avstegen. 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, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen har under november låtit meddela skärpta
rekommendationer, allmänna råd och restriktioner med anledning av den kraftigt ökande
smittspridningen av covid-19. På grund av detta är möjligheterna att genomföra examination i sal
inklusive datorsal kraftigt beskurna och endast sådan examination som är högst prioriterad kan
utnyttja det mindre antal platser som finns tillgängligt.

LiU har den 20 november beslutat om former för universitetets verksamhet och restriktioner i syfte att
hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (DNR LiU-2020-01124).Beslutet trädde ikraft
den 23 november 2020 och gäller tillsvidare, dock som längst till och med den 31 januari 2021.
Dekanus bemyndigas där att besluta om avsteg från kurs- och utbildningsplaner vad gäller former för
undervisning och examination för att möjliggöra omställning till digitalt genomförande och för att
möta behovet av lokaler för genomförande av nödvändig verksamhet i LiUs lokaler

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 examinator av dekanus Ulf Nilsson efter föredragning av
kanslichefen Annalena Kindgren. Beslutet fattas efter samråd med LGU (fakultetens ledningsgrupp för
grundutbildningsfrågor) den 30 november 2020.

Ulf Nilsson

Annalena Kindgren
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Utb. kod  Kursnamn Datum              Ort
TAOP33/TEN2 Kombinatorisk optimering gk   2021-01-04  14 - 19  Linköping
TAOP86/TEN1 Kombinatorisk optimering med miljötillämpningar   2021-01-04  14 - 19  Linköping
TAOP88/TEN1 Optimering för ingenjörer   2021-01-04  14 - 19  Linköping
TAOP89/TEN1 Optimering för IT   2021-01-04  14 - 19  Linköping
TAMS32/TEN1 Stokastiska processer   2021-01-05  8 - 12  Linköping
TATA77/TEN1 Fourieranalys   2021-01-05  8 - 13  Linköping
TAMS81/TEN1 Statistisk försöksplanering   2021-01-07  8 - 12  Linköping
TAMS24/TEN1 Statistisk teori, grk   2021-01-07  14 - 18  Linköping
TAMS46/TEN1 Sannolikhetslära, fortsättningskurs   2021-01-08  8 - 12  Linköping
TATM38/TEN1 Matematiska modeller i biologi   2021-01-08  8 - 13  Linköping
TAMS11/TENB Sannolikhetslära och statistik, grundkurs   2021-01-11  8 - 12  Linköping
TAMS22/TEN1 Sannolikhetsteori och bayesianska nätverk   2021-01-11  8 - 12  Linköping
TAMS15/TEN1 Matematisk statistik, grundkurs   2021-01-12  14 - 18  Linköping
TAMS38/TEN1 Försöksplanering och biostatistik ** 2021-01-12  14 - 18  Linköping
TAMS41/TEN1 Statistisk modellering med regressionsmetoder   2021-01-12  14 - 18  Linköping
TAMS42/TEN1 Sannolikhetslära och statistik, grundkurs   2021-01-12  14 - 18  Linköping
TAMS79/TEN1 Matematisk statistik, grundkurs   2021-01-12  14 - 18  Linköping
TAMS80/TEN1 Matematisk statistik, grundkurs   2021-01-12  14 - 18  Linköping
TAOP61/TEN1 Optimering av realistiska, sammansatta system   2021-01-13  8 - 13  Linköping
TATA71/TEN1 Ordinära differentialekvationer och dynamiska system   2021-01-14  8 - 13  Linköping
TANA09/TEN1 Datatekniska beräkningar   2021-01-16  14 - 18  Linköping
TATA45/TEN1 Komplex analys   2021-01-16  14 - 19  Linköping
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