
 

 

 

UFV 2020/314 

Läsårs- och terminstider 
vid Uppsala universitet 
 

  

Fastställd av rektor 2020-03-10 
  

 



UPPSALA UNIVERSITET Terminstider vid Uppsala universitet  

  

 2020-03-10 UFV 2020/314 

 

 

2 

Innehållsförteckning 

Läsårs- och terminstider ______________________________________________________ 3 

Hösttermin och vårtermin __________________________________________________ 3 

Sommarkurser __________________________________________________________ 3 

Brytpunkter inom terminens ram (periodindelning) ______________________________ 3 

Undantag ______________________________________________________________ 3 

 



UPPSALA UNIVERSITET Terminstider vid Uppsala universitet  

  

 2020-03-10 UFV 2020/314 

 

 

3 

Läsårs- och terminstider 
För samordningen inom universitetet liksom mellan olika lärosäten i Sverige har Sveriges 

universitets- och högskoleförbund (SUHF) 2008-12-14 (UFV 2008/2200) beslutat om 

rekommendationer angående förläggningen av läsår och terminer. 

Med utgångspunkt från SUHF:s rekommendationer gäller följande vid Uppsala universitet från och 

med läsåret 2020/2021. 

Hösttermin och vårtermin 

Läsåret indelas i hösttermin och vårtermin. Höstterminen påbörjas den måndag som infaller mellan 

28 augusti och 3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin påbörjas den måndag som 

infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor. 

Sommarkurser 

I perioden som infaller mellan vårtermin och hösttermin får sommarkurser ges. Dessa får inte 

förläggas så att de startar eller slutar under ordinarie terminstid.  

Brytpunkter inom terminens ram (periodindelning) 

Brytpunkter för perioder inom terminens ram bör samordnas vid behov, dels mellan utbildningar 

inom universitetet, dels mellan likartade utbildningar vid universitetet och andra lärosäten. 

Undantag 

Vissa utbildningar har terminstider som avviker från SUHF:s rekommendationer. Det gäller 

internationella samarbetsprogram under de terminer då studenterna inte vistas vid Uppsala 

universitet, utbytesstudier vid andra universitet, sommarkurser, uppdragsutbildning, utbildning på 

forskarnivå och utbildning på förutbildningsnivå.  

Enskilda studenter har inte rätt att få sin utbildning förlagd utanför terminstid av personliga skäl. 

Berörd områdes-/fakultetsnämnd får besluta om undantag från ovanstående terminstider gällande: 

 fältstudier i t. ex. biologi eller arkeologi som lämpligen bedrivs sommartid 

 vissa typer av självständiga arbeten (examensarbeten) 

 viss verksamhetsförlagd utbildning och praktik 

Om andra typer av särskilda skäl föreligger kan berörd områdes-/fakultetsnämnd anhålla hos rektor 

om annan tidsförläggning av terminerna. 

Det är institutionens ansvar att examination, administration och övrig service fungerar om 

utbildningen förläggs utanför ordinarie terminstid. Samma kvalitetskrav vad gäller såväl 

undervisning, handledning som service till studenter ska finnas även då kurser förläggs utanför 

ordinarie terminstid. Samma förutsättningar gäller även examination och betygsrapportering. 

 




