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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 

 

Närvaro är inte obligatorisk.  
 

Examination 

Kursen examineras genom en digital hemtentamen som utgår från kursmålen. Hemtentan 
presenteras vid kursstart, och skrivs av studenterna den 4/2 kl. 9.00-15.00.  

Examinationer bör vara rättade senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdatum eller examinerande 
seminarium. Betyget publiceras i Ladok. Återkoppling fås via Athena.  
 

Omexamination 

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en vecka 
efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Därefter, eller om detta inte görs inom 
angiven tid, ska studenten omexamineras.  
 
Studenter som fått F på sin examination eller som inte deltagit vid ordinarie 
examinationstillfälle anmäler sig till omexamination. 

Omexaminationen skrivs 12/4 kl. 9.00-15.00. Observera att det är helt nya uppgifter vid 
omexaminationstillfället.  
 
Instruktioner för omexaminationen publiceras i Athena. 
 

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. 
 
Kompletteringen lämnas in i Athena enligt instruktioner. 
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Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på examinationsuppgiften. 
 

Betyget på examinationen blir även slutbetyg på kursen. 

 


