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Hanteringsordning vid ansökan om dispens från
tillträdeskrav till högre termin och/eller kurser vid
Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
Denna hanteringsordning avser
generell dispens
- student som ansökt om och beviljats dispens, och
- student som ansökt om dispens och fått avslag.
Student ansöker om dispens från tillträdeskrav till högre termin på särskild
blankett. Blanketten ska lämnas in till studievägledaren vid respektive
utbildningsprogram.

1. Generell dispens
Studenter som genomför examination som reglerar uppflyttning till högre termin
ges generell dispens för tiden mellan terminsstart och inrapporterat betygsresultat i
LADOK. Dock maximalt 2 kalenderveckor från terminsstart.

2. Student som ansökt om och beviljats dispens
Student som har beviljats dispens för att påbörja nästkommande programtermin
ska;
- omregistrera sig i Studentportalen på föregående programtermin.
- meddela studentenheten@medfak.liu.se när omregistreringen är gjord.
Studentenheten antar studenten på kursen/kurserna som studenten har fått
dispens att påbörja. Studentenheten meddelar studenten att den är antagen till den
kursen/de kurserna som dispensen gäller.
Studenten registrerar sig på kursen/kurserna i Studentportalen.
När studenten fått godkänt på de restmoment som studenten fått dispens för, inom
given dispenstid, meddelar utbildningsadministratören detta till Studentenheten
som flyttar upp studenten till nästkommande termin. Uppflyttning kan endast göras
av administratör på Studentenheten, inte av studenten via Studentportalen.

3. Student som ansökt om och ej beviljats dispens
Student som inte beviljats dispens och som ej kan flyttas upp till nästkommande
programtermin ska ansöka om studieuppehåll på innevarande programtermin.
Studenten tillåts således inte att fortsätta studierna på nästkommande
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programtermin.

Överklagande
Enligt HF 12 kap 2 § kan beslut om att sökande inte uppfyller kraven på behörighet
för att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning liksom beslut om
tillgodoräknande av kurs överklagas.
------Detta beslut ersätter, från och med vårterminen 2016, beslut 2013-04-08 (Dnr LiU2013-00745, GUN 2013-04 p9) Hanteringsordning vid ansökan om dispens från
tillträdeskrav till högre termin.

