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Rektorsbeslut 
 
Nr 49/20 2020-03-17 Dnr C2020/309 
 

Ärende: Examination och undervisning efter regeringens rekommendation att 
övergå till distans 

 
Handläggare: Dan Guttke 
 
Bakgrund: 
 
Mot bakgrund av regeringens rekommendation att all undervisning vid lärosäten ställs om 
till distans som följd av spridningen av Coronavirus och sjukdomen Covid-19 fattas 
följande beslut.  
 
 
MBL-information/ 
Förhandling:  Nej 
 
Beslut 
Rektor beslutar angående examination att: 
 

• all examination som kräver fysisk närvaro på campusområdet av lärosätets 
studenter planeras om till form som inte kräver det.  Alla salstentamen ersätts 
skyndsamt med annan examinationsform som inte kräver fysisk lokalisering i 
tentasal/lärcentra.  

 
• ansvarig institutions prefekt ansvarar för att informationen om omställning i varje 

fall det sker går ut till berörda studenter.  
 

• beslutet träder ikraft med omedelbar verkan och gäller till dess nytt beslut fattas. 
 
Rektor beslutar angående undervisning att 
 

• universitetet övergår till att undervisa på distans i alla våra utbildningar.  
 

• obligatoriska moment som normalt kräver fysisk närvaro på universitetet ska 
ersättas med alternativ som inte kräver fysisk närvaro. Studenterna ska då ges en 
arbetsuppgift vars genomförande ger likvärdiga kunskaper och är av motsvarande 
omfattning. Enligt universitetets grundutbildningsregler beslutar examinator om 
den alternativa arbetsuppgiften. Om examinator bedömer att ett obligatoriskt 
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momentet inte går att ersätta, t. ex. på grund av säkerhetsskäl ska studenterna 
erbjudas ett nytt tillfälle så snart omständigheterna tillåter.  

 
• beslutet träder ikraft med omedelbar verkan och gäller till dess nytt beslut fattas. 

 
 
I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Dan Guttke varit föredragande. Thomas Blom, 
prorektor, Margareta Friman, prorektor, Anne-Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör 
och Sebastian Hardin, studentkårens ordförande, har varit med om den slutliga handläggningen 
utan att delta i avgörandet. 
 
 
Undertecknat original finns i diariet. 
 
 
 
Johan Sterte     Dan Guttke 
 
 
 
 
 
 
Kopia av beslutet utsänt till: 
- Diariet 
- Avdelningar Centrala stödfunktioner 
- Säkerhetschef 
- Fakulteterna 
- Prefekter 
- Lärarutbildningens kansli 
- Studentkårens ordförande 

 


