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Kort sammanfattning av innehållet i beslutet
Beslut om avsteg från föreskrifter i samband med examination av grundutbildningskurser från och
med 18 januari 2021 till och med 29 augusti 2021.
Decision on departure from regulations in conjunction with examination in first and second cycle
courses from 18 January 2021 until 29 August 2021.

1. Ärende: Avsteg från föreskrifter i samband med examination från och med
18 januari 2021 till och med 29 augusti 2021.
2. Bakgrund
2.1 Beskrivning av ärendet
Chalmers kommer med anledning av covid-19-pandemin att behöva genomföra examinationer på
alternativa och anpassade sätt under vårterminen 2021. Förutsättningar behöver skapas så att sådan
examination kan ske med en hög grad av rättssäkerhet. Med anledning av detta behöver beslut om
tillfälliga avsteg från föreskrifter fattas.

2.2 Samband med andra ärenden
C 2020-0220 Föreskrifter för planering av kurs och genomförande av examination på grund- och
avancerad nivå (Den föreskrift detta beslut påverkar)
C 2020-1938 Beslut om rätt att ändra examinationsform från och med 18 januari 2021 till och med 29
augusti 2021 (Ger förutsättningar för detta beslut)
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Telefon 031-772 10 00
Webb: www.chalmers.se

Organisationsnummer:
556479-5598

Sida 2 av 4

C 2020-1364 Beslut om rätt att ändra examinationsform från och med 31 augusti 2020 till och med
31 januari 2021 (Beslut om förutsättningar för tidigare tidsperiod)
C 2020-1365 Beslut om avsteg från föreskrifter i samband med tentamina från och med 31 augusti
2020 till och med 17 januari 2021 (Motsvarande beslut för tidigare tidsperiod)
C 2020-1002 Beslut om avsteg från föreskrifter i samband med tentamina från och med 4 augusti
2020 till och med 30 augusti 2020 (Motsvarande beslut för tidigare tidsperiod)
C 2020-0781 Beslut om avsteg från föreskrifter i samband med tentamina från och med 30 maj 2020
till och med 3 augusti 2020 (Motsvarande beslut för tidigare tidsperiod)
C 2020-0661 Beslut om avsteg från föreskrifter i samband med tentamina från och med 30 april 2020
till och med 29 maj 2020 (Motsvarande beslut för tidigare tidsperiod)
C 2020-0543 Beslut om avsteg från föreskrifter i samband med tentamina från och med 27 mars 2020
till och med 29 april 2020 (Motsvarande beslut för tidigare tidsperiod)
C 2020-0461 Avsteg från föreskrifter i samband med tentamina från och med 14 mars 2020 till och
med 30 juni 2020 (beslutet ersattes av beslut C 2020-0543)

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

3. Beslut
3.1 Beslutsinnehåll
Följande avsteg görs från föreskriften C 2020-0220 Föreskrifter för planering av kurs och
genomförande av examination på grund- och avancerad nivå från och med 18 januari 2021 till och
med 29 augusti 2021 om inte annat meddelas:
Det är inte möjligt att plussa (punkt 1.5.3 i föreskrifterna)
Studenter kan inte ”plussa” en tentamen (eller annan examination), det vill säga skriva om en
tentamen/examination i en redan godkänd kurs för att höja sitt betyg.
Student med förlängd tentamenstid pga. funktionsvariation behöver ej anmäla detta i förväg
(punkt 1.8.1)
Student som har ett giltigt Nais-besked om anpassning av tentamen som avser förlängd tid kommer
automatiskt att få förlängd tid såväl vid digital tentamen från hemmet som vid eventuell
salstentamen och behöver ej anmäla detta i förväg. Anmälan till själva tentamen ska dock göras så
som för andra studenter.
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Annan högskolas tentamen kan ej skrivas på Chalmers (punkt 1.10 i föreskrifterna)
Chalmers kan för närvarande inte erbjuda studenter att skriva annan högskolas tentamen på
Chalmers.
Det är inte möjligt att dubbeltentera (punkt 2.4 i föreskrifterna)
Det är inte möjligt att dubbeltentera, dvs. skriva två tentamina som är planerade att gå vid samma tid
genom att en av tentorna förskjuts i tiden. Detta då det i nuvarande hantering av tentamina inte
finns förutsättningar för att hålla studenten avskild från studenter som skrivit den tentamen den
dubbeltenterande studenten ska skriva i efterhand och ta del av deras lösningar.
Examinationen är inte anonym (punkt 2.5 i föreskrifterna)
Tentamina kommer inte att vara anonyma eftersom de i normalfallet kommer att genomföras på
distans enligt särskilda rutiner och eftersom alternativa eller anpassade examinationsformer kan
komma att användas.
Beslut C 2020-1938 ger möjlighet till viss verksamhet med salstentamina på campus under
vårterminen. För sådana tentamina gäller istället föreskriftens text ang. anonymitet dvs.
salstentamina ges med anonymitet för studenten i förhållande till examinator.
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Examinator har möjlighet att korta ner tentamenstiden (punkt 2.7 i föreskrifterna)
Examinator har möjlighet att korta ner tentamenstiden för tentamina som ges på distans om det
behövs för det pedagogiska upplägget på tentamen.
Alla hjälpmedel är tillåtna vid tentamen på distans (punkt 2.8 i föreskrifterna)
Vid tentamina som ges på distans finns ingen möjlighet att kontrollera vilka hjälpmedel tentander
använder. Vid sådan examination är därför alla hjälpmedel tillåtna och examinationen bör designas
så att tillgång till hjälpmedel inte nödvändigtvis gör det lättare att klara examinationen.
Notera att det inte är tillåtet att samarbeta med eller ta hjälp ifrån en annan person.

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
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”.
Beslutsinnehållet kommuniceras enligt sändlistan av handläggaren och till personal och studenter i
anpassad form genom Kommunikation och marknad.
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Beslutet diarieförs av handläggaren och originalet lämnas till registrator.
Kopia av beslutet skickas (av handläggaren) till beslutsfattare, föredragande,
medverkande i beslutet samt till:
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Chalmers ledningsgrupp
Grundutbildningens ledningsgrupp
Chalmers studentkår
Fakultetsrådet
Arbetsgruppen Digital 20
Viceprefekter för utbildning
Programansvariga
Masterprogramansvariga
Student- och utbildningsavdelningen
Övrig personal (i anpassat format)
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