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SEKTIONEN FÖR STUDIEADMINISTRATIVA SYSTEM 

Diskussion 3: 

a) Hur många avvikande terminstidsbeslut finns ungefär på ert lärosäte? 

b) Har ni några kriterier på vad som är en godkänd anledning till avvikande terminstid? 

c) Hur långt innan behöver institutionen ansöka om avvikande? Finns det någon deadline? 

 

Vi har försökt att minska antalet ansökningar och beslut om avvikande terminstid och det har 

resulterat i ett svar från en institution: 

Att då låter vi studenterna ändå studera med ett intyg till CSN – Intyg om handledning: 

Gäller för sökta studiemedel hos CSN för examens-, uppsats- eller projektarbete samt praktik som inte 

ryms inom ordinarie terminstid eller ligger under sommaren.  

Då behöver studenten inte vara registrerad för att uppbära studiemedel. De ser också till att 

studenterna får ett ”löst” GU-kort för att komma in i de laboratorielokaler de ska använda. De skaffar 

också en extra försäkring för dessa studenter (eller för lokalerna?). Studenterna studerar helt 

oregistrerade och registreras sedan under ordinarie terminstid, där de då till viss del inte studerar. 

Anledningen till detta är, enligt olika muntliga uppgifter, att det inte finns tillräckligt med plats i 

Labbsalarna under terminerna och att studenterna vill göra sitt examensarbete under sommaren då de 

blir klara med sina studier tidigare och kan då söka examen tidigare än den normala sluttiden på 

programmet. 

Det kan resultera i att studenter finns oregistrerade i våra lokaler, kanske helt ensamma utan någon 

personal. Detta blir förutom alla andra frågor dessutom en arbetsmiljöfråga för studenten och för den 

ansvariga prefekten. 

d) Är det fler lärosäten som tror sig ha studenter studerandes, oregistrerade i lärosätets lokaler på 

sommaren? Hur agerar ni då? 

Dessa intyg verkar också användas som någon form av omregistrering (utan att det finns någon sådan) 

där handledaren intygar att studenten studerat efter registreringen för att bli klar med sitt ex-jobb. 

 

 


