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Term i nsti der läså re t 2020 I 2021

För läsåret 202012021gäller ftiljande terminstider: Höstterminen2020 pågår från och med

måndagen 31 augusti 2020till och med söndagen den 17 januan202l. Vårterminen 2021

pågår från och med måndagen den 18 januari till och med söndagen den 6 juni.

Psykoterapeutprogrammet kommer att starta höstterminen}02} måndagen den24 augusti,

då utbildningen ges på halvfart och undervisningen är schemalagd ojämna veckor. Vårter-
minen 2021 kommer programmet att lolja de reguljära terminstiderna. Ändringen gäller
endast detta läsår.

Utbildningar som enligt tidigare beslut har fått andra terminstider:

Jurisþrogrammet.
Nyantagna studenter till termin 1 påbörjar utbildningen den onsdag som kommer veckan

ftire ordinarie terminsstart.

Samtliga magister- och masterprogram vid Ekonomihögskolan.
Nyantagna studenter påbörjar utbildningen onsdagen veckan innan ordinarie terminsstart.

Läkarutbildningen, masterprogrammet i folkhälsovetenskap, f,isioterapeutprogrammet, ar-

betsterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet samt röntgensjuksköterskeprogrammet.

Vårterminen påbö{as en vecka efter höstterminens slut och pågår i 20 veckor.

Kandidaþrogrammet i beteendevetenskap.
Nyantagna studenter till utbildningens forsta termin startar onsdagen veckan innan ordina-
rie terminsstart

Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor.
Nyantagna studenter till utbildningarnas forsta termin startar torsdagen veckan innan ordi-
narie terminsstart.

Masterprogrammet i psykologi.
Nyantagna studenter till utbildningens ftirsta termin startar torsdagen veckan innan ordina-
rie terminsstart.

Masterprogrammen i statsvetenskap, European Affairs, Welfare Policies and Management,

globala studier, genusstudier samt utvecklingsstudier.
Nyantagna studenter till utbildningens forsta termin startar fredagen veckan innan ordinarie
terminsstart.
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Civilingenjörsutbildningarna, brandingenjörsutbildningen, arkitektutbildningen samt kandi-
datutbildningen i industridesign.
Nyantagna studenter till utbildningamas fürsta termin startar måndagen veckan innan ordi-
narie terminsstart.

Tekniskt basår samt högskoleingenjörsutbildningarna.
Nyantagna sfudenter ti1l utbildningarnas ftirsta termin startar onsdagen veckan innan ordi-
narie terminsstart.

Masterprogrammet i Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES).
Nyantagna studenter till utbildningens forsta termin startar onsdagen veckan innan ordina-
rie terminsstart.

Kurserna SOAP I 2 Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund,
SOAPl4 Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund,

SOAP 1 5 Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteore-
tisk/interaktionistisk grund, SOAN45 Det sociala arbetets handledningsmetodik samt

SOAN34 Socialt arbete: Bedömning och beslutsfattande i professionellt socialt arbete.

Kurserna ska starta torsdagen veckan innan ordinarie terminsstart.

Kursen BIOB03 Biologi, Floristik.
Kursen slutar 14 juni2020.

Kurserna SGEM25 GIS och forskningsmetodologi i fült och SGEL52 Samhällsgeografi
Projektarbete avslutas båda kurserna forsta arbetsdagen efter vårterminens slut.

Kursperioder

Sektionen har också i uppdrag att utforma rekommenderade kursperioder inom de beslu-
tade terminstidema. Dessa finns angivna i bilagan Terminstider och rekommenderad perio-
dindelning läsåret 2020/21 och 2021 122.

För läsåret 2021122 kommer terminstiderna att fastställas i mitten av augusti 2020. Förslag
kommer att skickas für påseende i maj 2020.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad sektionschefefter foredragning av avdel-
ningschef Daniel Huledal.

Thomas Achen

Huledal

Bilaga : Terminstider och rekommenderad periodindelning läsåret 2020 I 2 I och 202 I / 22
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Terminsindelning samt förslag till indelning i kursperioder läsåren 
2020/2021 och 2021/2022 
 
Läsåret 2020/2021 
 
Höstterminen 2020 pågår från och med måndagen den 31 augusti 2020 till och med 
söndagen den 17 januari 2021. Vi föreslår att följande kursperioder, anpassade efter kurser 
eller delkurser om 7,5 poäng, används: 
Period 1: 2020-08-31 – 2020-09-29, 21 undervisningsdagar 
Period 2: 2020-09-30 – 2020-10-30, 22 undervisningsdagar 
Period 3: 2020-11-02 – 2020-12-01, 22 undervisningsdagar 
Period 4: 2020-12-02 – 2021-01-17 (juluppehåll 2020-12-22 – 2021-01-06), 21 
undervisningsdagar 
 
Vårterminen 2021 pågår från och med måndagen den 18 januari till och med söndagen 
den 6 juni. Vi föreslår att följande kursperioder, anpassade efter kurser eller delkurser om 
7,5 poäng, används: 
Period 1: 2021-01-18 – 2021-02-17, 23 undervisningsdagar 
Period 2: 2021-02-18 – 2021-03-23, 24 undervisningsdagar 
Period 3: 2021-03-24 – 2021-04-30, 24 undervisningsdagar 
Period 4: 2021-05-03 – 2021-06-06, 23 undervisningsdagar 
 
Läsåret 2021/2022 
 
Höstterminen 2021 pågår från och med måndagen den 30 augusti 2021 till och med 
söndagen den 16 januari 2022. Vi föreslår att följande kursperioder, anpassade efter kurser 
eller delkurser om 7,5 poäng, används: 
Period 1: 2021-08-30 – 2021-09-29, 23 undervisningsdagar 
Period 2: 2021-09-30 – 2021-10-29, 22 undervisningsdagar 
Period 3: 2021-11-01 – 2021-11-30, 21 undervisningsdagar 
Period 4: 2021-12-01 – 2022-01-16 (juluppehåll 2021-12-22 – 2022-01-06), 20 
undervisningsdagar 
 
Vårterminen 2022 pågår från och med måndagen den 17 januari till och med söndagen 
den 5 juni. Vi föreslår att följande kursperioder, anpassade efter kurser eller delkurser om 
7,5 poäng, används: 
Period 1: 2022-01-17 – 2022-02-16, 23 undervisningsdagar 
Period 2: 2022-02-17 – 2022-03-22, 24 undervisningsdagar 
Period 3: 2022-03-23 – 2022-04-29, 25 undervisningsdagar 
Period 4: 2022-05-02 – 2022-06-05, 23 undervisningsdagar 
 
 
Vid beräkningen av undervisningsdagar har, utöver juluppehållet och alla helgdagar, också 
dagen före Allhelgonadagen, Skärtorsdagen och Valborgsmässoafton samt klämdagar 
undantagits. 
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