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Utbildningsnämnden

Beslut om undantag från specifika i
punkter Rättighetslistan för Lunds
universitets studenter
Bakgrund
Rättighetslistan - Lunds universitets studenters rättigheter och ansvar,
beslutades av rektor den 10 september 2020 och fungerar som stöd för
studenterna, institutionerna, fakulteterna och studentkårerna för att
klargöra vad studenterna på grund- 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
Samhällsvetenskapliga fakulteten har i samråd med
Samhällsvetarkåren och fakultetens utbildningsråd fattat beslut om
anhållan från följande punkt i rättighetslistan:
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).
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Samhällsvetenskapliga fakulteten anhåller om undantag första
punkten i 5.1; omexamination fem till sju veckor efter det ordinarie
provet, med följande motivering:
Det finns tillfällen då en omexamination inte kan följa de angivna fem
till sju veckorna efter det ordinarie provet. Då ett ordinarie prov ligger
i slutet på kursen och terminens slut, till exempel i juni, behöver
omprov förläggas i augusti och gränsen om sju veckor kan inte alltid
hållas. Det kan även finnas andra tillfällen då det kan gagna
studenterna att avvika marginellt från de stipulerade veckorna och en
viss flexibilitet är önskvärd. Det kan till exempel röra sig om att
förlänga tiden något mellan ordinarie prov och omprov för att bättre
passa in med nästa kurs examinationstillfälle. Detta sker då med tydlig
förankring i den berörda studentgruppen.

Beslut
Utbildningsnämndens ordförande beslutar att Samhällsvetenskapliga
fakulteten medges undantag från ovanståendet punkt 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 utredare Samira
Elmi Eriksson, Sektionen Student och utbildning.
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