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Delegation: undantag fran undervisning och examination pa
distans
Beslut
Harmed beslutas
Att omradesnamnd/fakultetsnamnd far besluta om undantag fran att
undervisning och examination ska ske pa distans om det foreligger
synnerliga skal. Undantag far goras endast for genomforande av
sarskilda moment som annars inte kan genomfdras. Med sarskilda
moment ska forstas exempelvis obligatoriska och praktiska moment
som inte kan genomforas pa distans utan kraver fysisk narvaro i
universitetets lokaler eller pa annan plats (t ex. e~cursioner).
Att av omradesnamndens/ fakultetsnaxnndens beslut ska framga varfdr
undervisning eller examination pa distans inte kan tillampas, och att
atgarder vidtagits for att den foreslagna undervisningen eller
examinationen kan genomforas pa ett salt som minimerar risken fdr
smittspridning.
Att omradesnamnden/fakultetsnamnden ska aterrapportera till rektor
vilka undantag som har beslutats.
Att beslut om undantag fran undervisning och examination pa distans
far vidaredelegeras till vicerektor/dekan, som inte far delegera
beslutanderatten vidare. Innan beslut fattas ska samrad ske med
studenterna.
Att enskilda studenter som har beslut om sarskilt pedagogiskt stod far
undantas fran kravet pa examination pa distans om Folkhalsomyndighetens rekommendationer kan fdljas och om examinator bedomer det
tilllampligt.
Beslutet trader i kraft omedelbart och galler sa lange som beslutet om
distansundervisning gaper.
Sakgrund
Beslutet fattas mot bakgrund av spridningen av sjukdomen covid-19
(coronaviiuset SARS-CoV-2). Rektor har beslutat att undervisning
och examination fortsatt ska ske pa distans. Folkhalsomyndigheten har
uttalat att undervisning och examinationer som innehaller praktiska
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moment som inte kan genomfdras pa distans ar undantagna fran
rekommendationen om distansundervisning. Anledningen ar att vissa
undervisnings- och examinationsmoment inte kan genomfdras pa
distans med likvardiga forutsattningar fdr alla studenter. Det kan i sin
tur paverka mojligheten till en likvardig och saker bedomning.
Undervisningsmomenten och examinationerna kan genom undantaget
istallet goras i aysedda lokaler efter att larosatet har genomfdrt en
lokal riskbedomning och vidtagit atgarder for att minska risken for
smittspridning.
Beslut i detta arende har fattats av undertecknad rektor efter samrad
med ledningsradet efter foredragning av akademiombudsman Pec
Abrahamsson.

va ~lces on
Per Abrahamson
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