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Decision made by: Stefan Bengtsson, Chalmers University of Technology, 2020-12-09, C 2020-1938

Beslut fattat av: Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, 2020-12-09, C 2020-1938

Kort sammanfattning av innehållet i beslutet
Beslut om att tillåta ändrad examinationsform för kurser i grundutbildning från och med 18 januari
2021 till och med 29 augusti 2021.
Decision on allowing changed examination formats in first and second cycle courses from 18 January
2021 until 29 August 2021.

1. Ärende: Beslut om att tillåta ändrade examinationsformer för kurser i
grundutbildning från och med 18 januari 2021 till och med 29 augusti 2021
inklusive beslut om huvudform för skriftliga tentamina under samma period
2. Bakgrund
2.1 Beskrivning av ärendet
Covid-19-pandemin gör att Chalmers kommer att behöva genomföra examination i
grundutbildningen på annat sätt än föreskrivet i kursplaner under vårterminen 2021. Detta beslut
reglerar tillsammans med sambandsärende C 2020-1939 (se nedan) formerna för detta.

2.2 Samband med andra ärenden
C 2020-1939 Avsteg från föreskrifter i samband med examination från och med 18 januari 2021 till
och med 29 augusti 2021 (ger ytterligare förutsättningar för ändrade examinationsformer)
C 2020-1364 Beslut om rätt att ändra examinationsform från och med 31 augusti 2020 till och med
17 januari 2021 (motsvarande ärende för föregående termin)
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2.3 Beredningsgång
Beslutet följer tidigare beslut i samma ärende och är grundat i diskussioner mellan
grundutbildningens ledningsgrupp, representanter från viceprefekter för grundutbildningen,
avdelningschef för Student- och utbildningsavdelningen, och arbetsgruppen ”Digital 20”. I
grundutbildningens ledningsgrupp finns representation från Chalmers studentkår.

2.4 Överväganden
Utan detta beslut försvåras genomförandet och/eller hanteringen av examination under
vårterminen.

2.5 Konsekvensbeskrivning inklusive jämställdhetsaspekter
Konsekvenserna av detta beslut har diskuterats under beredningsgången men bedöms övervägas av
nyttan med att kunna genomföra examination så rättssäkert som möjligt.

3. Beslut
3.1 Beslutsinnehåll
Examinator tillåts att i samråd med viceprefekt för utbildning ändra examinationsformer för kurser
som ges eller har examinerande delar från och med 18 januari 2021 till och med 29 augusti 2021.
Examinationen behöver under rådande omständigheter inte utformas enligt kursplan vilket ger
möjlighet för examinator att använda alternativa eller anpassade former för examination.
Examinatorer uppmuntras att använda sig av alternativa eller anpassade examinationsformer där så
är möjligt.
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All examination ska vara betygsdifferentierad mellan nivåerna U, 3, 4, 5 om så är föreskrivet i
kursplanen. De lärandemål som skulle ha testats vid den ordinarie examinationen ska testas även
under den nya examinationen.
Ändring av examinationsform och hur den nya examinationsformen ska genomföras ska meddelas av
examinator till de studenter som är anmälda till examinationen senast fyra veckor innan
examinationens början för att de ska ha erforderlig tid att förbereda sig för examinationen.
Viceprefekt för utbildning vid kursgivande institution ansvarar för att dokumentera ändrade
examinationsformer enligt särskilda instruktioner.
Huvudformen för skriftliga tentamina från och med 18 januari 2021 till och med 29 augusti 2021 blir
digitala tentamina på distans där tentanderna vaktas genom videokonferenssystemet Zoom. Sådana
tentamina arrangeras av Student- och utbildningsavdelningen. Vaktandet ska ske i enlighet med den
konsekvensbedömning som är framtagen av Chalmers dataskyddsombud (C 2020-0688). Studenterna
ska i samband med tentamen ges tillgång till den information om behandling av personuppgifter som
tagits fram i samband med konsekvensbedömningen. Studenter som behöver stöd i genomförandet
av distanstentamen pga. avsaknad av rätt tekniska förutsättningar ska få det.
Om examinator använder sig av skriftlig tentamen på distans är det tillåtet och rekommenderat att
fördela tentamen på flera moduler, så som en skriftlig och en muntlig del, för att minska risken för
otillbörligt samarbete mellan studenterna.
Begränsad verksamhet med tentamina i sal får genomföras från och med 18 januari 2021 till och med
29 augusti 2021 efter särskilt beslut i varje enskilt fall. Önskemål om salstentamina lyfts till
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utbildningsområdesledare för det utbildningsområde kursen tillhör. Utbildningsområdesledaren
sammanställer önskemålen och beslutar vilka tentamina som kan ges på campus i samråd med
Student- och utbildningsavdelningen och/eller den arbetsgrupp som vid beslutsdatum heter ”Digital
20”.

3.2 Finansiering och behov av personella resurser
Omläggningen av examination i form av framförallt salstentamina till alternativa former skapar en
väsentligt ökad arbetsbelastning för lärare och administration. Denna omläggning är nödvändig
under rådande omständigheter men är i nuvarande form inte långsiktigt hållbar. Chalmers bevakar
frågan i såväl nationella som internationella sammanhang för att få förändringar i regelverk som i
dagsläget förhindrar användandet av mer ändamålsenliga verktyg för examination på distans.

3.3 Genomförande och kommunikation av beslutet
Student- och utbildningsavdelningen ansvarar för genomförandet av tentamina på distans och för
den begränsade verksamheten med salstentamina på campus.
Examinatorer ansvarar för genomförandet av examination med pedagogiskt och tekniskt stöd från
centrala funktioner som samordnas genom den arbetsgrupp som vid beslutsdatum heter ”Digital 20”.
Viceprefekter för utbildning ansvarar för dokumentation av ändrade examinationsformer (annat än
när digital tentamen används istället för salstentamen vilket täcks in av detta beslut).
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Beslutsinnehållet kommuniceras enligt sändlistan av handläggaren och till personal och studenter i
anpassad form genom Kommunikation och marknad.

Stefan Bengtsson, rektor

Mattias Bingerud, rådgivare

Beslutet diarieförs av handläggaren och originalet lämnas till registrator.
Kopia av beslutet skickas (av handläggaren) till beslutsfattare, föredragande,
medverkande i beslutet samt till:
Chalmers ledningsgrupp
Grundutbildningens ledningsgrupp
Chalmers studentkår
Fakultetsrådet
Arbetsgruppen Digital 20
Viceprefekter för utbildning
Programansvariga
Masterprogramansvariga
Student- och utbildningsavdelningen
Övrig personal (i anpassat format)
Studenter (i anpassat format i anslutning till terminsstart)
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