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Ärende:

Läsperiod 2 samt en komplettering gällande
läsperiod 1 höstterminen 2021, Coronavirus
Covid-19
Rektor beslutade den 6 april 2021 (Dnr MIUN 2021/792) om åtgärder med
anledning av covid‐19 avseende höstterminens första läsperiod, 30 augusti –
7 november 2021. Beslutet innebar fortsatt Coronaanpassad campusutbildning
där prefekt i samråd med programansvarig och kursansvarig/studierektor
samt i dialog med studentkårerna, beslutar om vilka program och kurser som
ska ges på campus och vilka kurser som är prioriterade att genomföra
examination på campus.

Andra läsperioden, 8 november – 16 januari 2022
Det finns en fortsatt osäkerhet i hur smittspridningen utvecklar sig och det är
myndigheternas aktuella restriktioner som i slutänden avgör hur
Mittuniversitetet kan bedriva undervisningen. Förhoppningen är dock att
under höstterminen gradvis kunna återgå allt mer till campusförlagd
verksamhet och att Mittuniversitetet under andra läsperioden öppnar upp för
återgång till ordinarie campusverksamhet. Återgång till campusverksamhet
innebär att tidigare beslut om avstånd mellan sittplatser och antal personer i
Mittuniversitetets lokaler upphävs.

1/3

I de fall verksamheten planerat att bedriva campusutbildning som innebär
avsteg från ordinarie kursplan kvarstår möjligheten för prefekt att besluta om
avsteg från ordinarie kursplan höstterminen ut.
Schemaunderlag för läsperiod 2 ska vara schemafunktionen tillhanda senast
den 30 augusti.

Komplettering gällande första läsperioden, 30 augusti – 7 november
2021
Utifrån önskemål från fakulteterna och efter dialog i ledningsrådet upphävs
tidigare beslut att disputation ska ske digitalt, från och med höstterminens
start den 30 augusti. Det är dekan som avgör i vilken form disputation ska
ske, digitalt, fysiskt eller i hybridform. Detta förutsatt att regeringens och
myndigheters rekommendationer efterlevs.
Om smittspridningen ökar och/eller föreskrifter eller rekommendationer från
regering och myndigheter förändras kan rektor behöva fatta beslut som
ändrar förutsättningarna för att bedriva utbildning och examination på
campus.

Beslut:
Rektor beslutar
att

från och med höstterminens start beslutar dekan om i vilken form en
disputation ska ske,

att

från och med läsperiod 2, planeras för återgång till campusförlagd
verksamhet vilket innebär att undervisning och examination följer
kursplanen,

att

i de fall verksamheten planerat att bedriva campusutbildning som
innebär avsteg från ordinarie kursplan kvarstår möjligheten för prefekt
att besluta om avsteg från ordinarie kursplan höstterminen ut,

att

kursansvarig/programansvarig i god tid ger information till studenten i
vilken form undervisning kommer att ske i läsperiod 2,
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att

för undervisning och examination på campus gäller att regeringens och
myndigheters rekommendationer efterlevs,

att

dessa beslut gäller under höstterminen 2021.

Anders Fällström
Rektor
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