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Närvaro 

 

Alla seminarier i kursen kräver obligatorisk närvaro. Frånvaro kan tas igen genom en skriftlig 
kompletteringsuppgift. Kompletteringsuppgifter tillhandahålls av kursansvarig lärare. 
 

Examination 

Kursen examineras genom aktivt genomförande av kursuppgifter och individuell skriftlig uppgift 
som skrivs under fyra arbetsdagar.  
 
Betygsskalan för kursuppgifterna är G-U 
 
Betygsskala för den individuella skriftliga uppgiften är A-F 
 

Den individuella uppgiften publiceras 2020-09-25 kl. 9.00 under ’Examinationer’ i Athena. 
Inlämning sker senast 2020-09-30 kl. 17:00 under ’Examinationer’ i Athena. 
 
Examinationer ska vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 
seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena. För att kunna se ditt betyg 
på kursen i Ladok måste samtliga examinerande och obligatoriska moment i kursen vara 
avklarade och godkända. 

Omexamination 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift 
Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2020-10-28.  
I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen 2020-11-05. 
 
Inlämningsdeadline: 
Senast 2020-11-11 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  
 
Är omexamination aktuell nästkommande termin ska anmälan till omexaminationstillfället göras 
genom att maila kursadministratören senast 2021-01-28. I mappen ’Examinationer’ i Athena 
publiceras instruktioner för omexaminationen 2021-01-29. Inlämningsdeadline:  
2021-02-03 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 
Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  
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Komplettering av betyget Fx 
Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka 
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator via Athena. 

 

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, 
fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. 
 
 


