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Utbildningsnämnden 

BESLUT 

Diarienummer  
STYR 2021/295 

Datum 2021-02-04

Undantag från specifika i punkter i 
Rättighetslistan – Lunds universitets 
studenters rättigheter och ansvar 

Bakgrund 
Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och 
ansvar (2017/249), beslutades av rektor den 10 september 2020 
och fungerar som stöd för studenterna, institutionerna, 
fakulteterna och studentkårerna för att klargöra vad studenterna 
på grundnivå och avancerad nivå har rätt till och i vissa fall även 
vilket ansvar studenterna har. Rättighetslistan trädde i kraft den 
18 januari 2021.  
 
Enligt rättighetslistans punkt 8.3 kan undantag från 
rättighetslistan beviljas av den universitetsgemensamma 
utbildningsnämndens ordförande efter anhållan från 
fakultetsstyrelse. 

Anhållan om undantag 
Fakultetsstyrelsen vid Lunds tekniska högskola (LTH) har 
delegerat till fakultetens rektor att efter hörande med 
ledningsgruppen för grundutbildning och i samråd med 
Teknologkåren vid LTH, fatta beslut om anhållan om undantag 
från fyra punkter i rättighetslistan: 
 
Rättighetslistan 2.3: När studieresultat och betyg föreligger har 
institutionen skyldighet att skyndsamt, dock senast 15 
arbetsdagar efter provtillfället, dokumentera uppgiften i 
studieregistret (Ladok). Inrapporteringen får inte ske senare än 
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tio arbetsdagar före omexaminationstillfället. Vid ändring av 
betygsbeslut ska berörd student underrättas om allt material av 
betydelse för beslutet och ges tillfälle att inom en bestämd tid 
yttra sig över materialet innan beslut om ändring fattas, enligt 25 
§ förvaltningslagen (2017:900). Ändring av betyg ska ske i 
enlighet med 6 kap. 23-24 § högskoleförordningen. Vid ändring 
av provresultat ska student informeras. 
 
LTH anhåller om undantag från denna punkt enligt följande: 
Tentamensresultat skall normalt rapporteras inom 15 arbetsdagar 
från tentamenstillfället. För kurser med mer än 200 skrivande är 
tidsgräns en 22 arbetsdagar. Om en institution/avdelning totalt 
har mer än 700 skrivande i en tentamensperiod skall rapportering 
ske inom 30 arbetsdagar. Dessa tidsgränser gäller löpande under 
året med undantag flor inrapporteringen av godkända betyg 
tillhörande höstterminen som skall vara inrapporterade senast 
måndagen i vecka 3. Detta enligt beslut Dnr LTH 2010/1106. 
 
Rättighetslistan 3.9: Universitetet ansvarar för att 
undervisningstid inte ska schemaläggas på lördagar, söndagar 
och helgdagar i den svenska almanackan, och inte heller efter 
klockan 18 om inte kursen vid ansökningstillfället är annonserad 
som distans- eller kvällskurs. Undervisningstid kan 
schemaläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska 
almanackan, eller efter klockan 18 om undervisningen sker på 
plats som endast är tillgänglig på helgdagar eller efter klockan 
18, så som museum eller vid exkursioner. 
 
och 
 
Rättighetslistan 3.10: Universitetet ansvarar för att provtillfälle 
inte ska vara längre än till klockan 19 på vardagar, med 
undantagför distans- och kvällskurser. Ordinarie provtillfälle ska 
inte förläggas på lördagar, söndagar och helgdagar i den svenska 
almanackan. 
 
och 
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Rättighetslistan 5.1: Universitet ansvarar för att det på varje 
kurs/delkurs ska utöver ordinarie examinerande moment 
anordnas:  

• omexamination fem till sju veckor efter det ordinarie 
provet samt 

• ytterligare ett examinationstillfälle avseende kurser som 
avslutats under det gångna läsåret (uppsamlingsprov).  

Antalet examinationstillfällen kan dock vid vissa former av 
examinationer, såsom praktik, begränsas till två. 
 
LTH anhåller om undantag från dessa punkter enligt följande: 
För att möjliggöra ett fungerande schema med läsperioder kan 
undervisning ibland behöva förekomma efter klockan 18 på 
vardagar. LTH förlägger ordinarie provtillfällen till vardagar i 
möjligaste mån, men när detta inte är möjligt kan även lördagar 
förekomma. Förläggningen av tentamens- och 
omtentamensperioder styr hur lång tid det går mellan 
examinationstillfällena. Läsårsindelningen beslutas årligen och 
innefattar dessa delar. 

Beslut 
Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Lunds Tekniska 
Högskola medges undantag från punkterna 2.3, 3.9, 3.10 och 5.1 
i Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och 
ansvar enligt ovan.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad ordförande i 
utbildningsnämnden efter hörande av representant för Lunds 
universitets studentkårer och efter föredragning av samordnare 
Hanna Björklund, Sektionen Student och utbildning.  
 
 
 
 
Lena Eskilsson  
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