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Ärende:

Datumändring för schemalagda salstentamina och salstentamina på
annan ort med anledning av Coronavirus, Covid-19
Bakgrund
Utifrån kursplanerarens (fortsättningsvis kallad läraren) önskemål schemaläggs
salstentamina och salstentamina på annan ort (STAO) till övervägande del att äga rum var
femte och tionde vecka löpande under terminerna med toppar vid veckosluten och då
särskilt fredagar. Kursens schema ska publiceras senast 4 veckor före kursstartens början
(dnr MIUN 2012/1404).
Datum för ordinarie examination (salstentamen/STAO) ska tillkännages senast vid kursens
start och datum för förnyad examination (omtentamen) ska meddelas senast vid ordinarie
examinationstillfälle (dnr MIUN 2020/1174). Anmälan till salstentamen öppnar cirka 5
veckor innan tentamensdagen och stänger 5 arbetsdagar (10 arbetsdagar för STAO) före
tentamensdagen (dnr MIUN 2019/1189). För varje salstentamen anlitas tentamensvakter ur
en personalpool, vilka innehar en intermittent anställning och därmed alltid har
möjligheten att tacka Nej till erbjudet arbetspass.
Tillgången på tentamenssalar finns huvudsakligen internt inom universitetet, men hyrs
också externt vid s k tentamenstoppar. För STAO anlitas huvudsakligen andra
högskolor/universitet samt Lärcentra avseende både vakter och salar.
Det som nedan sägs om salstentamen inkluderar även STAO.
Förslag
Med anledning av pågående pandemi – Corona/Covid-19 – är det önskvärt att
universitetets tentamenssamordnare vid avdelningen för studieadministration ges rätten
att, i samråd med berörda lärare, byta datum för schemalagda salstentamina. Detta skulle i
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så fall aktiveras när samordnarna bedömer att det blir ohanterbart många salstentamina
under samma dag utifrån myndigheternas rekommendationer med anledning av rådande
pandemi.
För att byta datum för redan schemalagd salstentamen ska något av följande hinder ligga
till grund:
-

Tillräckligt antal tentamensvakter går uppskattningsvis inte att anställa.
Tillräckligt antal (Coronaanpassade) skrivplatser står inte att finna.

Ändrat datum för schemalagd salstentamen föreslås kunna ske intill fyra veckor före
planerad tentamensdag, med undantag för salstentamina i läsperiod 1 höstterminen 2020
då ändringar kan förekomma närmare planerad tentamensdag än 4 veckor.
Nytt datum för salstentamen får sättas till som mest två dagar före alternativt två dagar
efter schemalagt datum – söndagar ej inräknade.
Ärendeberedning
Ärendet har behandlats inom fakuteten för humanvetenskap respektive fakulteten för
naturvetenskap, teknik och medier samt de två studentkårerna.

Beslut:
Rektor beslutar
att

universitetets tentamenssamordnare vid avdelningen för studieadministration ges
rätten att, i samråd med berörd lärare, byta datum för salstentamina/ salstentamina
på annan ort (STAO) i de fall samordnarna bedömer att det blir ohanterbart många
salstentamina/STAO under samma dag för att kunna följa myndigheternas
rekommendationer med anledning av rådande pandemi,

att

datum för schemalagd salstentamen/STAO kan ändras intill 4 veckor före planerad
tentamensdag,

att

för läsperiod 1 höstterminen 2020 kan datumändring av schemalagd salstentamen
äga rum närmare planerad tentamensdag än 4 veckor,

att

nytt datum för salstentamen/STAO får sättas till som mest två dagar före alternativt
två dagar efter schemalagt datum – söndagar ej inräknade,

att

ovanstående gäller under den tid Mittuniversitetet bedriver Coronaanpassad
campusverksamhet.
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