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Ärende:

Förtydligande gällande Universitetsövergripande kriterier vid planering
av höstterminen 2020, Coronavirus Covid-19
Med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (coronaviruset SARS-CoV-2) och
regeringens rekommendation att övergå till distansundervisning fattade rektor den 18
mars 2020 beslut om ett antal åtgärder (MIUN 2020/630). Beslutet gäller tillsvidare vilket
innebär att resten av vårterminen och sommarens kurser är det digital undervisning och
examination som gäller. De restriktioner som finns kring resor och närvaro på campus
kvarstår.
Omtentamina i augusti ska genomföras digitalt. Vid behov av undantag fattas detta beslut
av dekan.
Vid ledningsrådet den 24 april 2020 lyftes höstens planering. Ledningsrådets
ställningstagande är att under höstterminen ska Coronaanpassad campusutbildning
planeras. Coronaanpassad campusverksamhet innebära mer närvaro på campus av
studenter och lärare/medarbetare. Även reserestriktioner mellan campusorterna kan lätta,
förutsatt att myndigheternas rekommendationer har lättat.
Samordningsgruppen som inrättats samt ledningsrådet ser det som viktigt att
Mittuniversitetet bibehåller ett levande campus. Utifrån detta är det önskvärt att nya
studenter inför studiestart väljer att flytta till regionerna.
Ansvariga för varje utbildning ska se över hur respektive kurs och utbildning kan
genomföras på ett sådant sätt att smittspridning begränsas. Planeringen ska ske utifrån tre
scenarier för hela höstterminen:
1.
2.
3.

Coronaanpassad campusutbildning
Närvaro på campus utökas ytterligare utifrån scenario 1
Verksamhet på distans som kan likställas med vårterminen 2020
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Samordningsgruppen har utarbetat kriterier som verksamheten ska utgå från vid
planering av höstterminens coronaanpassade campusutbildning. När ansvariga för varje
utbildning/kurs planerar höstterminens coronaanpassade campusutbildning ska:
kurser med obligatoriska moment som är avgörande för studenternas progression
och som måste genomföras på campus i första hand prioriteras,
i andra hand nyantagna studenter till campusprogram prioriteras,
planeringen ske för att säkerställa att regering och myndigheters
rekommendationer efterlevs.

•
•
•

Enligt rektorsbeslut MIUN 2020/588 ska salstentamen generellt ersättas med annan
examinationsform som inte kräver fysisk lokalisering i tentasal/lärcentra. Om det finns
behov av fysisk lokalisering i tentasal/lärcentra sker prioritering utifrån ovanstående
kriterier.
För schemaläggningen innebär detta att Mittuniversitetet utgår från scenario 1,
Cororaanpassad campusutbildning. Där är sista datum för att lämna in schemaönskemål
den 15 maj för läsperiod 1 och den 30 augusti för läsperiod 2.
Beslut:
Rektor beslutar
att

Mittuniversitetet planerar för coronaanpassad campusutbildning för hösten 2020,
scenario 1, med beredskap för scenario 2 och 3,

att

omtentamina i augusti ska genomföras digitalt, undantag beslutas av dekan,

att

omtentamina, fr o m hösten 2020, prioriteras utifrån samma kriterier som ordinarie
tentamina,

att

när ansvariga för varje utbildning/kurs planerar höstterminens coronaanpassade
campusutbildning ska i första hand kurser med obligatoriska moment som är
avgörande för studenternas progression och som måste genomföras på campus
prioriteras för utbildning på campus,

att

i andra hand ska nyantagna studenter till campusprogram prioriteras för utbildning
på campus,

att

salstentamen ersätts tillsvidare generellt med annan examinationsform som inte
kräver fysisk lokalisering i tentasal/lärcentra. Om det finns behov av fysisk
lokalisering i tentasal/lärcentra sker prioritering utifrån samma kriterier som
prioritering för campusutbildning,

att

beslut om prioritering sker av prefekt,

att

planering ska ske för att säkerställa att regering och myndigheters
rekommendationer efterlevs.

Håkan Wiklund,
Prorektor
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