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Rektor

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband
med undervisningssituationer
Bakgrund
Frågor om ljudupptagning, fotografering och filmning (nedan gemensamt kallade
´LQVSHOQLQJ´ DYI|UHOlVQLQJDURFKDQGUDXQGHUYLVQLQJVVLWXDWLRQer förekommer i
allt större omfattning. Upphovsrättsligt är det tillåtet att spela in föreläsningar, men
det finns undantag. Även andra hänsyn kan behöva tas i samband med
föreläsningar, t.ex. om personuppgifter eller känsliga personliga förhållanden
kommer att behandlas.
Föreläsningar, seminarier och andra undervisningssituationer vid universitetet är ej
offentliga. Det är universitetet som avgör vilka som ska ha tillträde till dess
undervisning och lokaler. Undantag gäller dock för disputationer som är offentliga.
Student antagen till kurs har rätt att få närvara och delta i föreläsningar, seminarier,
laboratorieövningar etc. som ges i kursen. Sådan närvaro och deltagande ska ske i
enlighet med universitetets ordningsregler. Universitetet beslutar om de
ordningsregler som ska gälla vid föreläsningar och andra undervisningssituationer.
Med beaktande av såväl universitetets anställda och anlitade föreläsare som de
studenter som är närvarande vid undervisningssituationer beslutar Lunds
universitet om följande regler.
Förslaget till beslut har MBL-förhandlats 2012-06-12.
Effekterna av detta beslut ska utvärderas inom ett år från det att beslutet träder i
kraft.

Beslut
Universitetet beslutar att följande regler ska gälla för inspelning av föreläsningar,
seminarier och andra undervisningssituationer vid Lunds universitet.
1.
2.

Ljudupptagning, fotografering och filmning vid undervisningssituationer är
inte tillåten.
Läraren har möjlighet att vid undervisningstillfället uttryckligen ge tillstånd till inspelning vid det aktuella undervisningstillfället. Läraren
fastställer även de villkor som ska gälla för inspelningen vid den aktuella
undervisningssituationen, exempelvis att endast ljudupptagning får ske.
Student, som är aktiv i undervisningssituationen, har rätt att begära att
inspelning förbjuds.
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Studenter med funktionsnedsättning, som med anledning av
funktionsnedsättningen har fått ett beslut om stödåtgärder av universitetets
avdelning för pedagogiska stödåtgärder, äger rätt att göra inspelning av
föreläsningar. Inspelning får endast göras av studenten själv genom
personlig närvaro vid föreläsningen. Sådant behov ska meddelas i god tid
före föreläsningen.
En inspelning gjord vid ett undervisningstillfälle innebär inte att
inspelningen får spridas eller tillgängliggöras på sätt som strider mot lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, eller annan
lag. Studenten har endast rätt att använda inspelningen för sitt privata bruk.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av
förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av jurist Carl Petersson. I
handläggningen av ärendet har jurist Sara Ljung deltagit.
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