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Beslut om förändring av upplägget på vårterminen 2012 
 

Genom riksdagens beslut om dispens den 21 juni 2011 ska studier som omfattar minst 36 veckor per 

läsår kunna berättiga till studiemedel för heltidsstudier. Riksdagens beslut avser studier på 

utbildningar som hade ett sådant upplägg före 1 januari 2010; i första hand utbildningar vid de 

tekniska högskolorna. Regeringen har därefter i budgetpropositionen för 2012 föreslagit riksdagen 

att dispensen ska gälla utbildningsprogram som startat även senare, dock längst för studier till och 

med utgången av 2014. Detta för att ge lärosätena möjlighet att anpassa upplägget på samtliga sina 

utbildningsprogram till 20+20 veckor. Fakultetsledningen avser återkomma med ett förslag till 

långsiktig lösning på terminstidsfrågan under 2012. 

Den 9 juni 2010 fastställde fakultetsstyrelsen terminstiderna för läsåret 2011/12. Undantaget 
studenter som börjar årskurs 1 fastställdes följande terminstider: 
 

 Ht  2011-08-29 – 2012-01-14, 

 Vt  2012-01-16 – 2012-06-02. 

Det finns en betydande risk att CSN inte godtar terminstiderna för innevarande läsår eftersom både 

höst- och vårtermin avslutas med omtentamensperioder; höstterminen avslutas med två veckor icke 

schemalagd tid pga jul och nyår samt en vecka omtentamensperiod, och vårterminen avslutas med 

en vecka omtentamensperiod. Om CSN gör en sådan bedömning kommer höstterminen omfatta 16 

veckor och vårterminen 19 veckor. Läsåret kommer då inte uppfylla dispensens krav om 36 veckor, 

vilket kan leda till att i princip samtliga studenter i årskurs 2 och högre kan bli återbetalningsskyldiga 

till CSN för innevarande läsår.  

Fakultetsledningen har samrått med LinTek och gemensamt kommit fram till att bästa lösningen är 

att byta plats på tentamensperiod och omtentamensperiod vid vårterminens slut. På så sätt får 

samtliga studenter ett poänggivande examinationsmoment som inte är omtentamen under 

vårteminens sista vecka. Denna förändring är dessutom enkel att genomföra då det redan finns 

allokerat lokaler och tentamensvakter för båda veckorna. Ett sådant beslut måste dock fattas snabbt 

då vårterminens schemaläggning måste påbörjas omgående. 
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Fakultetsstyrelsen förslås därför besluta att vårterminens interna upplägg – inom ramen för den 

redan beslutade övergripande terminstiden – justeras enligt följande: 

VT 2012 (2012-01-16 – 2012- 06-02)  
Läsperiod 1 16/1 – 2/3 
Tentamensperiod vt1 5/3 – 10/3 
Läsperiod 2 12/3 – 16/5 
Tentamensperiod vt2 28/5 – 2/6 
  
Omtentamen påsk, för ht2 10/4 – 13/4 
Omtentamen juni, för vt1 21/5 – 24/5 
Självstudier i övrigt  
  

 

 

 

 

 

Beslut per capsulam i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, 

vid dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, 

ordförande, ledamöterna Lars Eldén, Magnus Berggren, Hans Knutsson, Lennart Ljung, 

Bengt Assarsson, Dan Jangblad, Astrid Lundmark, Johan Liljegren, Jakob Pogulis och Elina 

Rönnberg.  
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Dekanus    


