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Kursens upplägg 

En detaljerad studieplanering finns på din kurssajt i lärplattformen Athena, som du kommer åt 
när du har registrerat dig på kursen. Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. 
Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom 
att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.  

 

Närvaro 

De självständiga arbetena ventileras vid obligatoriska seminarier. Studenten försvarar sitt eget 
självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta i minst 
två ventileringsseminarier.  
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Examination 

Den 4 januari kl. 17.00 Inlämning inför ventilering 
Den 4 januari ska du/ni lämna in ert uppsatsmanus på Athena så att examinator kan läsa inför 
ventileringsseminariet. Observera att uppsatsen även ska mejlas till opponenter.  
  
Ventileringsseminarier genomförs 11–12 januari 
 
Den 17 januari kl. 17.00 Slutgiltig inlämning efter ventilering 
Den här dagen ska du/ni lämna in ert slutgiltiga korrigerade manus. Det räcker med att en person 
i varje uppsatspar laddar upp arbetet.  
 
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 

Student anmäler önskemål om omexamination genom att lämna in arbetet på Athena den 15 
mars.  Namn på examinator och opponent/er samt tid och plats för ventileringsseminarium 
meddelas när vi vet vilka arbeten som kommer att läggas fram. 
 
För studenter som erhållit betyget F lämnas arbetet in den 15 mars. Ni ska dock inte genomgå 
ytterligare ett ventileringsseminarium utan arbetet bedöms direkt av examinator. 
 

Komplettering av betyget Fx 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom två veckor 
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. Examinationen lämnas in via 
Athena.  
 

Betyg på hel kurs 

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


