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Anvisningar för terminernas förläggning i tid och indelning i
läsperioder 2016
Härmed fastställs Anvisning ar för terminernas förläggning
läsperioder 2016 vid Högskolan i Skövde.*

i tid och indelning i

På grund av ingångna avtal om praktikperioders (VFU) förläggning i tid har indelningen i
läsperioder för höstterminen 2016 anpassats för vissa vårdutbildningar.
Ärendet har beretts av rektors kansli. Samråd har skett med institutionen för hälsa och
lärande samt med funktionen för schemaläggning och tentamensadministration inom
avdelningen för utbildnings- och studentstöd. Beslut fattas vid rektors beslutsmöte den 17
mars 2015 efter föredragning av Björn Hellberg, rektors kansli.

Kopia till
Rektorsfunktionen
Fakultetsnämnden
Prefekter
Avdelningschefer vid institution
Förvaltningens chefer
Studentkåren
Officiell anslagstavla

* Terminernas förläggning i tid följer Rekommendationer för att underlätta studenters möjligheter till rörlighet mellan olika
lärosäten i Sverige, Sveriges Universitets- & Högskoleförbund (SUHF), l l november 2008.
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Terminernas förläggning i tid och indelning i läsperioder 2016
Vid Högskolan i Skövde delas 2016 in i terminer och läsperioder enligt följande;
2016

Terminstid

Läsperiodindelning

Vårtermin

16-01-18 -16-06-05*

Läsperiod 1:16-01-18 - 16-03-27
Läsperiod 2:16-03-28 --16-06-05*

Sommartermin

16-06-06 -16-08-28

Läsperiod 3:16-06-06 --16-08-28

Hösttermin

16-08-29 -17-01-15

Läsperiod 4:16-08-29 --16-10-30
Läsperiod 5:16-10-31 -• 17-01-15

*) I den mån det vid vårterminens slut föreligger en sådan anhopning av tentamenstillfällen att dessa inte ryms inom
ordinarie terminstid, kan därutöver högst två dagar utnyttjas för genomförande av sådana tentamina.

Introduktion av nya studenter sker för vårterminen 2016 under perioden 16-01-18 -16-01-24
(anpassad introduktion) och för höstterminen 2016 under perioden 16-08-29 -16-09-04.

Avvikande indelning i läsperioder för viss vårdutbildning ht 2016
På grund av ingångna avtal om praktikperioders (VFU) förläggning i tid inom viss vårdutbildning
anpassas indelningen i läsperioder höstterminen 2016 för nedanstående programutbildningar enligt
följande;
.
•
•

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, starttermin: ht-13, vt-14, ht-14, vt-15, ht-15, vt-16, ht-16
Barnmorskeprogrammet, 90 hp, starttermin: ht-15, ht-16
Distriktssköterskeprogrammet, 75 hp, starttermin: ht-15, ht-16

2016

Terminstid

Läsperiodindelning

Hösttermin

16-08-29 -17-01-15

Läsperiod 4:16-08-29 - 15-11-06
Läsperiod 5:16-11-07 - 17-01-15

