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Linköpings universitet ska arbeta för att människors olikheter accepteras såväl på campus
som på de platser där studenter har verksamhetsförlagd utbildning, samt samhället i stort.
Universitetets studenter ska ha möjlighet att ansöka om stödåtgärder under hela sin
studietid och information kring ansökningsprocessen ska finnas lättillgänglig. På Linköpings
universitet ska Studenthälsan och studentenheten vara högt prioriterade för att säkerställa
en god hälsa hos universitetets studenter och universitetet ska tilldela stödfunktionerna
finansiering för att uppfylla studenternas behov.

Lika villkor
Det ska finnas aktuella, välarbetade och förankrade handlingsplaner för främjande av lika
villkor på alla enheter inom Linköpings universitet som tillämpas vid rätt tillfälle. Linköpings
universitet ska arbeta för att vara ett normkritiskt och fördomsfritt universitet. Universitetet
ska ha väl utvecklade system för att hantera diskrimineringsärenden och arbeta
förebyggande inom området. Universitetet ska även säkerställa att studenterna känner till
diskrimineringsgrunderna och samtliga former av diskriminering.

Inför varje examinationstillfälle ska det finnas en schemafri inläsningsperiod, även kallat
tentaperiod, där studenter får tid att studera inför sin tentamen. Längden på
inläsningsperioden ska variera med tentamens omfattning, men får aldrig vara kortare än 5
arbetsdagar.

Studenter ska ha rätt till adekvat återhämtning mellan terminsstart och terminsslut med
minst 14 dagar mellan sista examinationsdatum för föregående kurs och ny kursstart vid
årsskiftet och minst 8 veckors återhämtningsperiod mellan sista ordinarie tentamenstillfälle
och ny kursstart över sommaren med undantag för sommarkurser.

Stödåtgärder
Linköpings universitet ska informera studenter om möjligheter, rättigheter och skyldigheter
vid studieuppehåll och studieavbrott under studenternas första termin och informationen
ska sedan finnas tydlig och lättillgänglig för studenterna. Studenter ska erbjudas stödåtgärder
under studieuppehåll eller avbrott samt vid återkomst till studierna.

Universitetet ska erbjuda studenter med långvarig funktionsnedsättning intyg för utökade
stödåtgärder som gäller längre än ett års tid. Det ska varje termin ske en utvärdering med
student som är i, eller har varit i, behov av stödåtgärder den senaste studieperioden för att
bedöma om adekvat stöd ges.

Studenter som fått avslag om ansökan för återkomst ska vid tredje söktillfället garanteras
plats på programmet. Studenter ska ha tillgång till kvalitativ utbildningsspecifik studie- och
karriärvägledning. Möjligheten att få studie- och karriärvägledning ska vara väl känd bland
studenterna.

Studenter som blivit underkända på en examination ska erbjudas välorganiserat stöd
anpassat till varje students behov och en genomgång av tentamen med examinator eller
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tentator. Universitetet ska säkerställa att studenter i samband med underkänt resultat
informeras om möjligheten till stöd och dess utformning.

Universitetet ska ha en lättillgänglig lista av studenters rättigheter och skyldigheter på
Linköpings universitet som är uppdaterad och lättförståelig.

Studenthälsan
Förebyggande hälsofrämjande arbete ska vara Studenthälsans främsta fokus, och studenter
ska vid behov snabbt kunna få en tid till kurator, psykoterapeut, fysioterapeut eller ergonom
samt sjuksköterska. Studenthälsan ska ha ett nära samarbete med regionerna där
universitetets studenter studerar för att snabbt kunna remittera studenter till primärvården.

Studenthälsan ska se till att långtidssjukskrivna studenter ges möjlighet att få sitt
rehabiliteringsbehov tillgodosett och att villkoren blir samma som för långtidssjukskrivna
yrkesarbetare.

Universitetet ska tilldela tillräckliga resurser till Studenthälsan för att kunna tillgodose
studenters aktuella behov och stärka Studenthälsans närvaro vid Campus US och Campus
Norrköping. Studenthälsans finansiering ska prioriteras av Linköpings universitet och ska
aldrig ses som en besparingspost. Studenter vid den medicinska fakulteten ska ges likvärdiga
möjligheter att ta del av Studenthälsans verksamhet som övriga studenter vid universitetet.

Det ska finnas tillräckliga resurser för att alla studenter i behov av stöd ska få hjälp inom
skälig tid. Väntetid från att student tar kontakt med studenthälsan och tid för fysisk träff ska
inte vara över 1 vecka, och för digital återkoppling under 3 arbetsdagar. Studenthälsan ska
kunna erbjuda både digitala möten och fysiska möten med studenterna.

Studenthälsans sakkunskap om studenternas välmående och vardag ska tas i beaktning av
universitetet i beslutsfattande och reformer.


