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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 

Följande undervisningstillfällen kräver obligatorisk närvaro:  
Seminarium 1, 2, 3 och 4 samt Uppsatsventileringarna. Studenter ska delta på minst två 
ventileringar utöver de ventileringar där studenten försvarar sitt självständiga arbete respektive 
opponerar på ett annat självständigt arbete.  

Frånvaro från obligatoriska kursmoment kan tas igen genom en skriftlig kompletteringsuppgift. 
Kompletteringsuppgifter publiceras via din kurssajt i Athena. 
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Examination 

Kursen examineras genom: 

EXA1 Självständigt arbete, 28 hp 

Betygsskala: sjugradig 
 

Följande deadlines gäller: 
 
11/5 2020 kl. 10.00 Deadline för studenter att maila sin uppsats till handledaren för bedömning 
om uppsatsen kan läggas fram för ventilering. 

19/5 2020 Ventileringsschemat publiceras på Athena under dagen. Studenterna ska senast kl. 
23.55 ladda upp sina uppsatser i mapparna ”Uppsatser för ventilering VT20” och 
”Uppsatskopior VT2” under examinationer i Athena. 

26/5–27/5 2020 kl. 8.30 -17 Uppsatsventileringar.  

Inlämning sker senast 2020-06-03 kl. 23:55 i mappen Slutinlämning VT20 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. Du ska också ha lämnat in ett utskrivet 
arkivexemplar av din färdiga uppsats till kursadministratören. 
 

EXA 2 Opponering, 2 hp 

Uppsatserna ventileras vid obligatoriska seminarier den 26 och 27 maj. Studenten försvarar sitt 
eget självständiga arbete samt opponerar på ett annat arbete. Därutöver ska studenten delta i 
minst två ventileringsseminarier. 
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Omexamination 

Omexamination, Självständigt arbete, 28 hp 
 
Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören mellan 2020-05-01 
och 2020-06-10. På kurshemsidan finns mer specificerat vilken information du ska ta med i 
mailet.  
 
Om du har seminariefrånvaro att lämna in kompletteringsuppgifter för kan du göra detta i samma 
mapp som du lämnar in slutversionen av din uppsats. Följ de instruktioner för komplettering som 
gällde i ordinarie kurs. 
 
I mappen ’Omexaminationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 
 
Följande deadlines gäller: 
 
6/11 2020 kl. 10.00 Deadline för studenter att maila sin uppsats till handledaren för bedömning 
om uppsatsen kan läggas fram för ventilering. 

13/11 2020 Ventileringsschemat publiceras på Athena under dagen. Studenterna ska senast kl. 
23.55 ladda upp sina uppsatser i mapparna ”Uppsatser för ventilering HT20” och 
”Uppsatskopior HT20” under omexaminationer i Athena.  

20/11 2020 och 23/11 2020 kl. 8.30 -17 Uppsatsventileringar. Studenter ska delta på minst två 
ventileringar utöver sin egen. 

Inlämning sker senast 2020-12-02 kl. 23:55 i mappen Slutinlämning HT20 under omexaminationer 
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. Du ska också ha lämnat in ett utskrivet 
arkivexemplar av din färdiga uppsats till kursadministratören. 
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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. Vid ordinarie examination 
som infaller period D på en vårtermin lämnas komplettering av betyget Fx in den 28 augusti på 
grund av sommaruppehåll. Därefter, eller om detta inte görs inom angiven tid, skall studenten 
omexamineras. 
 
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. Betyget på EXA1 
blir även slutbetyg på kursen. Du ska också ha lämnat in ett utskrivet arkivexemplar av din färdiga 
uppsats till kursadministratören. 
 
 


