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Ärende: Ändrade examinationsformer till följd av Coronavirus, covid-19
Mittuniversitetets central krisledningsgrupp har noggrant följt den ökade spridningstakten
av Coronaviruset de senaste dagarna.
Med hänsyn till den eskalerande smittspridningen och dess påverkan i nuläget på
tillgängliga personalresurser för hantering av salstentamen, samt ett möjligt scenarie där
samlingar av studenter på en begränsad yta inom kort kan komma att behöva undvikas, är
det av särskild vikt att kunna möjliggöra examination som obligatoriskt inslag i
utbildningen.
Krisgruppen föreslår att rektor ska besluta att salstentamen ska ersättas med hemtentamen
i samtliga fall där detta är möjligt. Beslutet innebär avsteg från den examinationsform som
anges i kursplanerna. Åtgärden får dock med hänsyn till rådande omständigheter anses
innebära begränsade olägenheter för berörda studenter och vara försvarbar då målet är att
begränsa smittspridningen. Åtgärden bedöms också ge förutsättningar för studenterna att
genomföra examinationen utan att samtidigt behöva oroa sig för smittorisker i
tentamenssalen, vilket skulle påverka deras arbetsmiljö negativt.
Diskussion har förts vid ledningsrådets möte den 13 mars 2020.
Studentrepresentanter har deltagit i beredningen av ärendet:

☒ Ja

☐ Nej
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Beslut:
Rektor beslutar
att
a)

salstentamen generellt ska ersättas med annan examinationsform som inte kräver
fysisk lokalisering i tentasal/lärcentra i samtliga fall det är möjligt,

b) i de fall det inte är möjligt – alternativt vid situationer där examination av olika
orsaker inte kan genomföras, kommer examination i första hand ske vid nästa
omtentamenstillfälle, i andra hand vid uppsamlingstillfälle i augusti,
c)

vid extraordinär situation, dvs. att lösning b inte kan användas, så kan datum för
extra uppsamlingstillfälle liknande det i augusti genomföras vid lämpligt tillfälle
om verksamheten så behöver,

d) extra tentamenstillfällen för enskilda studenter inte ska anordnas. Om en student
missar ett tentamenstillfälle ska studenten hänvisas till nästa
omtentamen/uppsamlingstillfälle,
e) att examinationsformer för studenter med funktionsvariation måste beaktas
oberoende av omställningen i a)
att

omställning från salstentamen till hemtentamen ska ske skyndsamt från det att
beslutet träder i kraft.

att

tentamenssamordning ska underrättas skyndsamt allt eftersom examinationsform
ändras från salstentamen.

att

ansvarig institution ansvarar för att informationen om omställning i varje fall det
sker går ut till berörda studenter.

att

beslutet träder ikraft med omedelbar verkan och gäller till dess nytt beslut fattas.

Anders Fällström
Rektor

2/2

