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Förlängning av beslut gällande avsteg från 

kursplaner m.m. avseende vårterminen 2022 

med anledning av covid-19 

Bakgrund 
Rektor beslutade den 17 mars 2020 om att medge att avsteg från kursplan avseende 

undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som krävs för att motverka 

smittspridning av covid-19. Beslutet gällde ursprungligen till och med vårterminens 2020. Beslutet 

har därefter förlängts vid flera tillfällen och gäller för närvarande till och med den 16 januari 2022. 

   

Möjligheten att besluta om avsteg upphör därmed i samband med att höstterminen 2021 avslutas. 

Mot bakgrund av den ökade smittspridning har behov uppstått att fortsatt under vårterminen 

2022 kunna besluta om avsteg från fastställd undervisnings- och examinationsform i kursplan för 

att motverka smittspridning av covid-19.  

 

Därutöver bör också möjligheten till avsteg från utbildningsplan samt flytt av kurs, modul, 

provtillfälle (både inom och utom ordinarie terminstid) fortsätt vara möjliga vårterminen 2022 på 

samma villkor som tidigare terminer.  

Beslut 
Rektor beslutar att 

  

avsteg från kursplan avseende undervisnings- och examinationsformer får göras i den mån som 

krävs för att motverka smittspridning av covid-19. Den som har delegation att under normala 

omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och 

säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs. I de fall examination förutsätter tillgång till 

dator eller uppkoppling ska studenterna erbjudas sådana hjälpmedel som ger dem teknisk 

möjlighet att delta, 

 

avsteg från utbildningsplan samt flytt av kurs, modul, provtillfälle (både inom och utom ordinarie 

terminstid) är möjliga vårterminen 2022. Sådan flytt eller sådana avsteg ska i förekommande fall 

genomföras enligt de former som finns föreskrivna i tidigare beslut (senast från 15 september 

2021, FS 1.1-821-21). 

  

beslutet gäller vårterminen 2022 från den 17 januari 2022 till och med den 5 juni 2022. 

 

Beslutet har fattats av rektor Hans Adolfsson efter föredragning av utredare Carl Larsson.  

Hans Adolfsson  

Rektor  
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