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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 

All undervisning i kursen kräver obligatorisk närvaro. Frånvaro från obligatorisk undervisning kan tas igen 

genom en skriftlig kompletteringsuppgift. Kompletteringsuppgiften går ut på att göra förberedelseuppgiften 
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skriftligt. I de fall där ingen förberedelseuppgift finns tillgänglig skrivs ett referat av den obligatoriska 

litteraturen som ska avhandlas vid undervisningstillfället.  

 

Vid frånvaro som överstiger 45% av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste 

omregistrera sig för att slutföra kursen vid ett senare tillfälle. 

Examination 

Kursen examineras genom: 

Individuell skriftlig uppgift 

Betygsskala: sjugradig 

Uppgiften är en skriftlig hemtentamen. Uppgiften lämnas ut via Athena 230106 och ska lämnas in 230113 

kl 17.00 i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

 

Omexamination 

Omexamination, individuell skriftlig uppgift 

Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören senast 2023-04-26.  

I mappen ’Examinationer’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen. 

Inlämningsdeadline: 

Senast 2023-05-03 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Examinationer’ i Athena. 

Examinationen rättas senast 15 arbetsdagar efter inlämningsdeadline.  

Komplettering av betyget Fx 

Denna rubrik används bara för kurser med sjugradig betygsskala.  

Student som fått betyget Fx har möjlighet att komplettera inlämnad examination inom en efter det att 

kompletteringsbehovet har meddelats av examinator.  

Betyg på hel kurs 

För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda 

obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. 

Alternativ 1: Betyget på den individuella skriftliga uppgiften blir även slutbetyg på kursen. 

 

 


