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Undervisning och examination vid teknisk-
naturvetenskaplig fakultet fr.o.m.16 juni 2020 

Fr.o.m. den 16 juni tillåts åter undervisning på campus. De 

föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för 

att minska smittspridningen i samhället ska följas och i linje 

med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har riktlinjer 

fattats av rektor (UFV 2020/656).  

 

Syftet med dessa riktlinjer är att minska risken för 

smittspridning och tydliggöra hur campusnärvaro i 

undervisningen ska prioriteras för vissa studentgrupper och 

undervisningsmoment. Nedan följer kompletterande och 

förtydliganden beslut för kurser vid teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet.  

 

För att uppnå en så bra helhet som möjligt för varje 

studentgrupp krävs en dialog mellan institutioner, företrädare för 

utbildningsprogram, schemaläggare och intendenturer där 

särskilda behov definieras utifrån de olika förutsättningar som 

ges av bl.a. undervisningens karaktär och tillgänglighet av 

lokaler och lärare. 

 

För att bidra till minskad smittspridning krävs att alla studenter 

och medarbetare i enlighet med rektors beslut ovillkorligen 

stannar hemma vid symptom. Därutöver krävs att alla tar ansvar 

och bidrar både i dialog och i agerande för att minska risken för 

smittspridning. 

 
 
Beslut 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (arbetsutskottet) 

beslutar: 

 

Sommarkurser  

- att undervisning och examination av moment inom 

sommarkurser fr.o.m. den 16 juni genomförs nätbaserat, 

alternativt på campus i grupper om högst 50 studenter där 
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utglesning (fysisk distansering1) ska eftersträvas och åtgärder för 

att minimera risken för smittspridning vidtas. 

 

Detta beslut ersätter därmed fr.o.m. den 16 juni tidigare beslut 

om undantagshantering för perioden 8 juni till 30 augusti, 

TEKNAT 2020/155. 

 

Omtentaperioden i augusti 

- att salstentor under omtentaperioden i augusti ersätts med 

nätbaserad examination. Examination av praktiska moment får 

genomföras på campus under förutsättning att åtgärder för att 

minimera risken för smittspridning vidtas. 

 

- att undervisningsmoment som flyttats från period 4 till 

omtentaperioden i augusti kan genomföras på campus under 

förutsättning att åtgärder för att minimera risken för 

smittspridning vidtas.  

 

Detta beslut ersätter därmed fr.o.m. den 16 juni tidigare beslut 

om undantagshantering för perioden 8 juni till 30 augusti, 

TEKNAT 2020/155. 

 

Uppropet i samband med terminsstart 

- att upprop kan genomföras på campus eller nätbaserat. Om det 

görs på campus gäller att gruppstorleken inte överskrider 50 

studenter, utglesning (fysisk distansering) eftersträvas samt att 

åtgärder för att minimera risken för smittspridning vidtas. 

 

Höstterminen 

- att tidigare beslut om att period 1 på första året av 

internationella program ska erbjudas nätbaserat (TEKNAT 

2020/109) kvarstår. 

 

- att beslutet om delegationsordning för avsteg från kurs- och 

utbildningsplaner i syfte att möjliggöra nätbaserad undervisning 

fortsatt gäller (TEKNAT 2020/91). 

 

- att laborationer och andra praktiska moment på samtliga kurser 

(punkten ovan undantaget) kan genomföras på campus under 

förutsättning att åtgärder för att minimera risken för 

smittspridning vidtas. 

 

- att undervisning på kurser som ingår i första terminen årskurs 1 

av samtliga utbildningsprogram på grundnivå samt basår och 

bastermin kan genomföras på campus under förutsättning att 

gruppstorleken inte överskrider 50 studenter.  Utglesning (fysisk 

                                                 
1 I rektors beslut (UFV 2020/656) används begreppet social distansering 
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distansering) ska eftersträvas och åtgärder för att minimera 

risken för smittspridning ska vidtas. Justeringar utifrån aktuell 

schemaläggning (2020-06-16) anmäls till ansvarig 

schemaläggare senast den 26 juni. 

 

- att undervisning på kurser som ingår i övriga terminer 

(årskurser) av samtliga utbildningsprogram samt fristående kurs 

genomförs nätbaserat (laborationer och praktiska moment 

undantaget). Om särskilda skäl föreligger kan undervisning på 

campus genomföras under förutsättning att gruppstorleken inte 

överskrider 50 studenter, utglesning (fysisk distansering) 

eftersträvas samt att åtgärder för att minimera risken för 

smittspridning vidtas. Sådana skäl ska granskas och godkännas 

av kursens examinator och institutionens prefekt. Ansvarig 

schemaläggare ska meddelas senast den 26 juni. Vid behov av 

prioritet för att möjliggöra schemaläggning och lärarbemanning 

ska företräde ges i enlighet med den prioritet som ges av rektors 

beslut. 

 

- att undervisning vid behov kan schemaläggas utanför ordinarie 

schematid. Föreläsningar och lektioner kan schemaläggas fram 

till klockan 19. Laborationer kan schemaläggas fram till klockan 

21. Detta ska tillämpas restriktivt och hänsyn ska i största 

möjliga utsträckning tas till studenter som har svårt att 

genomföra undervisning utanför ordinarie schematid. 

 

- att kurser på forskarnivå genomförs nätbaserat alternativt på 

campus under förutsättning att gruppstorleken inte överskrider 

50 studenter, utglesning (fysisk distansering) eftersträvas samt 

att åtgärder för att minimera risken för smittspridning vidtas. 

 

Tentaperiod i oktober 

Beslut om hur tentaperioden i oktober ska genomföras fattas 

senast den 1 september. 

 
Ärende 

Med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 

(coronaviruset SARS-CoV-2) beslutade rektor att undervisning 

och examination ska ske nätbaserat t.o.m. den 30 augusti (UFV 

2020/656). I och med Folkhälsomyndighetens besked att kravet 

om undervisning och examination på distans vid universiteten 

bortfaller från den 16 juni reviderade rektor den 9 juni sitt 

beslut. Det nya beslutet gäller fr.o.m. den 16 juni.  

 

Enligt rektors beslut ska de föreskrifter, allmänna råd och 

rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i 

samhället följas. I enlighet med detta ska sammankomster med 

mer än 50 personer (enligt nuvarande rekommendation) 
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undvikas och utglesning (fysisk distansering) eftersträvas vid all 

undervisning, examination och andra möten. Digitalt deltagande 

ska erbjudas om det är möjligt och lämpligt. I rektors beslut 

anges vidare vilka grupper som ska prioriteras närvaro på 

campus. Utifrån denna prioritering, möjlighet att schemalägga 

undervisning utifrån rektors beslut samt i syfte att minska det 

totala antalet studenter som vistas på campus, formuleras dessa 

riktlinjer som gäller samtliga kurser som ges vid teknisk-

naturvetenskaplig fakultet. För kurser som ges av annan fakultet 

eller av annat lärosäte gäller de riktlinjer som åvilar dem att 

följa. 

 

Vad gäller utglesning (fysisk distansering) är målet att vid 

föreläsningar, lektioner och liknande moment använda lokaler 

som är ämnande för dubbla antalet personer som studentgruppen 

utgör. I övrigt ska värdering av lokalen/miljön göras och 

eventuella åtgärder vidtas för att minimera risken för 

smittspridning. 

 

 

 

På fakultetsnämndens vägnar 

 

JOHAN TYSK 

 

Johan Tysk 

vicerektor  

  

 Karin Berggren Bremdal 
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