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Planering av undervisning och examination HT 2021 
 

 
 
Beslut Rektor beslutar 

 
att fastställa planeringsförutsättningar för undervisning och 
examination läsperiod 1, 2021. Samt att dessa 
planeringsförutsättningar även gäller läsperiod 2, om inget nytt 
beslut fattas. 
 
att avsteg från kurs- och utbildningsplaner fortsatt tillåts under 
läsperiod p 1 vad gäller formerna för undervisning och 
examination för att möjliggöra både campusförlagd och digital 
sådan.   
 
att omtentaperioden i augusti sker helt digitalt. 
Tentakonstruktionen ska i första hand vara sådan att den inte 
kräver övervakning.  
 

Ärendebeskrivning Planeringsförutsättningar för undervisning och 
examination läsperiod 1, 2021. 
 

Luleå tekniska universitet har sedan mars 2020 huvudsakligen 
haft digital undervisning och examination som följd av den 
pågående pandemin. Den fortsatta spridningen av covid‐19 och 
osäkerheten kring i vilken takt vaccinationer genomförs skapar 
svårigheter för planering av undervisning och examination 
under främst läsperiod 1, HT 2021. Folkhälsomyndigheten gör 
bedömningar av utvecklingen av pandemin genom olika 
scenarier, men dessa sträcker sig inte längre än till den 31 maj. 
Trots svårigheterna att göra en bedömning av förutsättningarna 
för höstterminen 2021 behöver universitetet påbörja 
planeringen och väljer därför en inriktning som 
förhoppningsvis kan skapa stabila förutsättningar för 
verksamheten. 
 

Undervisning och examination kan bedrivas vid respektive 
utbildningsort (campus) när rekommenderade fysiska avstånd 
kan hållas. Digital undervisning och examination bör fortsatt 

Beslutande Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor 
Föredragande Jennie Hägg Wilhelmsson, chef Studentavdelningen 
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tillämpas där vi har goda erfarenheter av dessa och för att glesa 
ut den fysiska närvaron. Undervisning och examination på 
campus förutsätter fortsatt att Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och råd följs. Universitetet har vidtagit en rad 
åtgärder för att göra det möjligt att följa rekommendationerna, 
men det är också ett stort individuellt ansvar att alla, studenter 
såväl som medarbetare, följer både Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och råd och universitetets anvisningar.  
 
För att möjliggöra successiv återgång föreslås en planering som 
bygger på såväl campusförlagd utbildning som distansinslag. 
Särskilt nybörjande programstudenter behöver få möjlighet att 
bekanta sig med campus och skapa en klassrumsgemenskap för 
att klara av första tiden vid universitetet, därför rekommenderas 
att åtminstone alla nybörjande studenter ska ha campusförlagda 
moment under läsperiod 1. Även studenter som deltar i kurser 
med moment som kräver fysisk närvaro ska prioriteras för 
fysisk närvaro.  
 
För att kunna skapa hållbara planeringsförutsättningar inför 
omtentamensperioden i augusti så bör den genomföras digitalt.  
 
Om smittspridningen ökar kan rektor behöva fatta beslut som 
ändrar förutsättningarna för att bedriva utbildning och 
examination på campus. 
 
 
 

 
 
 
Expedieras till: Huvudutbildningsledare, universitetsdirektör, prefekter, Luleå studentkår, 
Teknologkåren, Studentavdelningen 
 

 


