~~ ~D.ZD ö ~_ l3~'
LINKÖPINGS
UNIVERSITET

2020-03-17
DNR LiU-2020-~
/~ % ~i BESLUT
-l~~(~(

1~2)

2~G~31~
Beslut om temporär total omställning til l distansläge
med anledning av utvecklingen av spridningen av
coronavirussjukdom covid-19
Beslut
Linköpings universitet(LiU)fattar nedanstående beslut med anledning av
utvecl~lingen av spridningen av Coronasjulcdom covid-19 i Sverige samt mot
bakgrund av beslut och rekommendationer från regeringen, Follchälsomyndigheten
samt hälso- och sjukvården.
Under perioden fr o m onsdagen den i8 mars t o m söndagen den 22 mars
202o ställs all undervisning och examination in som kräver fysisk närvaro i
universitetets lokaler.
• Ide fall det finns finplanerade disputationer som infaller under den aktuella
perioden loan dessa få genomföras, dock först efter samråd med berörd
dekan och under förutsättningar att genomförandet sker i enlighet med de
anvisningar som berörd fakultet lämnar.
Detta beslut gäller från och med den 1~ mars till och med 22 mars 2020. Detta
beslut kompletterar beslut LiU-2o2o-oi16~ från den i6 mars 2020.

Skäl till beslut
Detta beslut fattas med anledning av utvecklingen av spridningen av coronasjulcdomen covid-~9 och regeringens uppmaning att universitetet slca gå över i
distansläge i förening med universitetsledningens uttalade må1 att upprätthålla
verksamheten så långt som möjligt.
Beslutet som nu fattas syftar till att minimera och fördröja smittspridningen i
samhället med beaktande av de besked och uppmaningar som meddelades vid
presskonferensen med statsministern per den i~ mars 2020. Detta innebär att LiU
nu under en begränsad period fullt ut ställer in pågående undervisning och
examination som kräver fysisk närvaro. Detta för att minimera den fysiska närvaron
i universitetets lokaler och på campusområdena samt dessutom för att skapa
andrum för att ölca förutsättningarna för verksamheten att uppfylla uppdraget att
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övergå till distansläge i så stor utsträckning som möjligt, snarast möjligt (beslut LiU
2o2o-oi16~).
För tydlighetens skull slca understrykas att studenter som befinner sig på e~ernt
förlagd undervisning och examination så som examensarbeten, praktik, VFU och
liknande, eller står inför att genomföra sådana moment i nära förestående framtid,
slca följa riktlinjer och relcommendationerfrån värdorganisationen. Detta innebär
att sådana al~tiviteter i normalfallet bör kunna genomföras enligt plan, till dess
annat eventuellt meddelas.
Universitetets lokaler hålls även fortsättningsvis öppna och tillgängliga.
Stöd och vägledning tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona.

Handläggningen av beslutet
Linköpings universitets krisledning aktiverades 2020-03-09. Beslutande chef är
universitetsdirektör Kent Waltersson och stabschef är Joakim Nejdeby.
Detta beslut har beretts inom krisledningsorganisationen och föredragande är
stabschef Joalum Nejdeby.
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