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Instruktion till institutioner vid Teknisk-naturvetenskaplig 

fakultet gällande ansökan om dispens från rektorsbeslut att 

ställa in undervisning med fysiska möten. 

Enligt rektors beslut  med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-

19 (dnr FS 1.1-677-20) ska bland annat undervisning som innebär fysiska möten ställas in och 

ersättas med alternativa undervisningsformer. Vidare ska alla examinationsformer som omfattar 

fysiska möten ställas in, senareläggas eller ersättas av andra examinationsformer. 

Rektor har den 15 april 2020 givit dekan mandat att medge dispens från detta beslut, Möjlighet att 

bevilja dispens för praktiska moment för vissa utbildningar (Dnr FS 1.1-677-20, se bilaga). Detta 

innebär att praktisk undervisning/examination som inte kan ersättas med alternativa 

undervisningsformer i princip kan ges dispens. Det kan handla om praktiska moment/laborationer 

och examinationer med fysiska träffar som inte går att ersätta med någon annan distansbaserad 

form. Som utgångspunkt gäller Folkhälsomyndighetens uppdaterade information den 10 april 

2020 till lärosäten och gymnasieskolor med anledning av covid-19: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/information-till-larosaten-och-

gymnasieskolor/ 

Fysiska träffar som tillåts måste genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer så 

att smittspridning minimeras:  

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

Inför en ansökan om dispens ska kursansvarig/studierektor samråda med prefekten vid berörd 

institution. I ansökan ska en tydlig motivering anges varför det inte går att genomföra 

undervisnings-/examinationsmomentet på distansbaserad form, samt vidtagna åtgärder för att 

minimera risken för smittspridning. 

Ansökan om dispens görs enligt  följande: 

1. Fyll i bifogat formulär ”Ansökan om dispens från Rektors beslut den 17 mars 2020….”.  

2. Ansökan skickas via e-post till kansliet för teknik och naturvetenskap. Skicka till kansliets 

funktionsbrevlåda: utbildning.teknat@umu.se. Kopia på ansökan (cc) skickas även till berörda 

programansvariga. 
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