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Teknisk-naturvetenskapliga
fakulteten
Tekniska utbildningsnämnden

Föreskrifter för examination på obligatoriska
programkurser som ej längre ges p.g.a. övergången
till den nya högskoleförordningen 2007

Handläggare:
Lars Ericsson

Det är fakultetens gemensamma ansvar att kunna erbjuda våra
studenter möjligheten att examineras på kurser som ej längre ges.
Institutionerna föreslås använda sig av något av följande alternativ:

Lars.Ericsson@uadm.uu.se
Box 256
SE-751 05 Uppsala
Besöksadress/Visiting address:
S:t Olofsgatan 10 B
Telefon/Phone:
018-471 27 73
+46 18 471 27 73
www.teknat.uu.se

I de fall där innehållet i en utgången kurs återfinns i en ny kurs:
1. En student som har en registrering på en utgången kurs, och
som enbart är i behov av examination, skall examineras på den
nya kursen med motsvarande innehåll. Studentens resultat skall
inrapporteras på den kurs där studenten har registreringen, detta
då studenten redan lagt ner arbete/studietid motsvarande den
större utgångna kursen.
2. Om antalet poäng skiljer sig mycket åt är ett alternativ att lägga
till ett antal uppgifter vid examinationen så att den omfattar den
utgångna kursens poängantal. Studenterna skall ej komplettera
med inlämningsuppgifter för att uppnå den utgångna kursens
poängantal.
3. En student som saknar registrering på en utgången kurs, och
som enbart är i behov av tentamen, skall registreras och tentera
den nya kursen med motsvarande innehåll. Därefter görs ett
tillgodoräknande av kursen in i programmet.

I de fall där innehållet i en utgången kurs ej återfinns i en ny kurs:
1. Institutionen skall erbjuda omtentamen eller examination på
kursen minst en gång om året fram till år 2015. Det är starkt
rekommenderat att använda sig av andra omtentamenstillfällen
än augusti.
2. Studenter som har behov av att inte bara examineras utan även
läsa en utgången kurs får förslag på lämpliga ersättningskurser
av program- eller ämnesstudievägledare. Programsamordnaren
beslutar om kursen får tillgodoräknas in i programmet.
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