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Student och utbildning  

 

 

Diarienummer  

U 2022/287 

2022-06-20 

Reviderad: 2022-12-01

Terminstider läsåret 2023/24 

För läsåret 2023/24 gäller följande terminstider: Höstterminen 2023 pågår 

från och med måndagen den 28 augusti 2023 till och med söndagen den 14 

januari 2024. Vårterminen 2024 pågår från och med måndagen 15 januari 

2024 till och med söndagen den 2 juni 2024. 

 

Efter anhållan från Samhällsvetenskapliga fakulteten beslutas att för 

Psykoterapeutprogrammet förlängs vårterminen 2024 till den 9 juni. 

 

Efter anhållan från Medicinska fakulteten beslutas att nyantagna studenter 

till termin 1 påbörjar utbildningen torsdagen veckan innan ordinarie 

terminsstart. 

• Arbetsterapeutprogrammet 

• Barnmorskeprogrammet 

• Fysioterapeutprogrammet 

• Röntgensjuksköterskeprogrammet 

• Sjuksköterskeprogrammet 

• Hälsovetenskapligt basår  

 

Återkallande av ansökan gällande Juristprogrammet och förläggning av 

VT2024.  

Nedan anhållan dras tillbaka av Juridiska fakulteten 2022-11-16 Dnr STYR 

2022/1313. 

Efter anhållan från Juridiska fakulteten beslutas att för Juristprogrammet 

termin 2-6 påbörjas vårterminen 2024 den 22 januari och avslutas den 9 

juni. 

 

Utbildningar som enligt tidigare beslut har fått andra 
terminstider: 

För nedanstående utbildningar gäller att nyantagna studenter till termin 1 

påbörjar utbildningen måndagen veckan innan ordinarie terminsstart. 

• Civilingenjörsutbildningarna 
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• Arkitektutbildningen 

• Kandidatutbildningen i industridesign 

 

För nedanstående utbildningar gäller att nyantagna studenter till termin 1 

påbörjar utbildningen onsdagen veckan innan ordinarie terminsstart. 

• Juristprogrammet 

• Samtliga magister- och masterprogram vid Ekonomihögskolan 

• Ekonomie kandidatprogram 

• Kandidatprogrammet i International Business 

• Kandidatprogrammet i Economy and Society  

• Systemvetenskapligt kandidatprogram 

• Kandidatprogrammet i beteendevetenskap 

• Masterprogrammet i Environmental Studies and Sustainability 

Science (LUMES) 

• Tekniskt/naturvetenskapligt basår 

• Högskoleingenjörsutbildningarna 

 

För nedanstående utbildningar gäller att nyantagna studenter till termin 1 

påbörjar utbildningen torsdagen veckan innan ordinarie terminsstart. 

• Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor 

• Masterprogrammet i psykologi 

 

För nedanstående utbildningar gäller att nyantagna studenter till termin 1 

påbörjar utbildningen fredagen veckan innan ordinarie terminsstart. 

• Masterprogrammet i statsvetenskap 

• Masterprogrammet i European Affairs 

• Masterprogrammet i Welfare Policies and Management 

• Masterprogrammet i globala studier 

• Masterprogrammet i genusstudier 

• Masterprogrammet i utvecklingsstudier 

• Masterprogrammet i genus, migration och social rättvisa 

• Kandidatprogrammet i genusvetenskap 

 

För nedanstående utbildningar gäller att vårterminen påbörjas en vecka efter 

höstterminens slut och pågår i 20 veckor. 

• Läkarutbildningen 

• Fysioterapeutprogrammet 

• Arbetsterapeutprogrammet 

• Sjuksköterskeprogrammet 

• Röntgensjuksköterskeprogrammet 

• Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES 

och Schweiz 
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• Hälsovetenskapligt basår 

 

Nedanstående kurser ska starta torsdagen veckan innan ordinarie 

terminsstart. 

•  SOAP22 Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk 

grund 

• SOAP24 Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-

beteendeinriktad grund 

• SOAP25 Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på 

systemteoretisk/interaktionistisk grund 

 

Nedanstående kurser avslutas första arbetsdagen efter vårterminens slut. 

• SGEM25 GIS och forskningsmetodologi i fält 

• SGEL52 Samhällsgeografi: Projektarbete 

 

Kursperioder 

Sektionen har också i uppdrag att utforma rekommenderade kursperioder 

inom de beslutade terminstiderna. Dessa finns angivna i bilagan 

Terminsindelning samt förslag till indelning i kursperioder. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad sektionschef efter 

föredragning av systemförvaltare Camilla Jönsson. 

 

 

Bilaga: Terminsindelning samt förslag till indelning i kursperioder  

Schematiskbild över terminsindelning 
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