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FAQ med anledning av covid-19 
 
Kan jag ändra examinationsform utan att ha stöd för det i kursplanen eller måste 
kursplanen ändras? 
Du kan ändra examinationsform utan att ha stöd för det i kursplanen eller föregående ändring 
i kursplan. Eventuell ändring av examinationsform ska dokumenteras i ett särskilt beslut. 
 
Kan jag ändra undervisningsform utan att ha stöd för det i kursplanen eller ändras 
måste kursplanen? 
Rektor har beslutat, mot bakgrund av regeringens rekommendationer, att sådana förändringar 
kan göras. 
 
Behövs samråd med studeranderepresentanter innan vi ändrar examinationsform eller 
undervisningsform? 
Ja, men detta kan ske elektroniskt (via mejl) och med kort svarstid. 
 
Måste samma hjälpmedel vara tillåtna vid ändrad examinationsform? 
Nej. Examinatorn beslutar utifrån examinationsform vilka hjälpmedel som är tillåtna. Tänk 
på att det kan vara bra med extra tydliga instruktioner vid den förändrade examinationen om 
vad som är tillåtna hjälpmedel eller om inte några hjälpmedel alls är tillåtna.  
 
Behöver doktorander, betygsnämnd och opponent närvara fysiskt vid disputationer? 
Nej. Disputationen ska vara offentlig, men det innebär inte att man måste vara fysiskt 
närvarande. ”Offentlig” betyder att allmänheten ska kunna ta del av disputationen, vilket kan 
ske via länk. Däremot ska universitetet tillhandahålla en lokal med utrustning där 
allmänheten kan ta del av disputationen digitalt. 
 
Får jag spela in studenterna vid en muntlig examination? 
Nej. Det är samma situation som vid en muntlig examination där studenten och examinatorn 
sitter tillsammans i ett klassrum. Vi avråder generellt från att spela in studenter. 
 
Hur identifierar jag studenterna vid en digital hemtentamen? 
Studenterna loggar in via Canvas med sin LTU-användare (precis som vid en vanlig 
hemtentamen). 
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Hur identifierar jag studenterna vid en digital distanstentamen? 
Studenterna får uppvisa ett giltigt LTU-kort eller en annan giltigt ID-handling innan 
tentamens början. Tänk på att ge studenterna tillräckligt med tid att logga in och uppvisa  
ID-handlingar innan tentamens start. 


