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Gemensamma regler på LUT gällande:
obligatoriska moment, tentamen & omtentamen

Obligatoriska moment
Kursen kan innehålla obligatoriska moment. Av schema och kursbeskrivning ska tydligt
framgå vilka moment som är obligatoriska. Obligatoriska moment ska vara pedagogiskt
motiverade. Kursansvarig lärare ska avgöra tillsammans med examinator vilken form av
komplettering som ska ske vid frånvaro från ett obligatoriskt kurstillfälle samt när
kompletteringen ska vara genomförd. En komplettering av ett obligatoriskt moment ska vara
något som motsvarar det som studenten missat. En student får inte hindras göra en tentamen
pga missade obligatoriska uppgifter/lektioner – men kursen kan inte examineras förrän alla
uppgifter/moment är genomförda. Om studenten har lämnat in underlag till samtliga delar i
kursen som ska bedömas kan något av betygen (U/G/VG) sättas.
Tentamen/examination
Examination görs i anslutning till varje kurs. Det kan handla om en tentamen vid kursen slut
eller flera och i olika former. Senaste dag för inlämning av tentamensuppgift är normal
kursens sista dag. För vissa uppgifter kan läraren tillsammans med studenterna välja ett senare
datum. Det måste tydligt framgå av kursbeskrivningen när examinationen anses genomförd –
dvs när är sista dag för examination (/inlämning av uppgifter). Förekommer flera
examinerande uppgifter/tillfällen under kursen ska det framgå för var och en datum för
senaste inlämningsdag/genomförande dag
Efter tentamen har studenten rätt till genomgång av tentan. Hur detta genomförs beror på
tentamensformen - det kan ske kollektivt med hela klassen, som individuella kommentarer vid
hemtentamen etc.
Om student deltagit i en tentamen (oavsett vilken form av tentamen) och lämnat in ett
underlag kan betyg sättas.
Om studenten deltagit men inte lämnat in något underlag saknas bedömningsunderlag och
därmed kan inte betyg sättas.
Om student lämnar in uppgiften efter utsatt tid (tex vid hemtentamen) kan inte betyg sättas
och studenten ska formell erbjudas nytt tentamenstillfälle.
Omtentamen
Under ett och samma år har studenten har rätt till tre tentamenstillfällen utifrån samma
kurslitteratur för aktuell kurs. Därefter har student rätt till de tentamenstillfällen som erbjuds
för motsvarande kurs och med den kurslitteratur som gäller för det aktuella tentamenstillfället.
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Komplettering
Komplettering ska användas sparsamt och är en form som egentligen inte finns reglerad.
Komplettering kan tillåtas då uppgiften bedöms som inte helt tillfredsställande men där
mindre justeringar/tillägg bedöms kunna ge studenten ett godkänt resultat. Detta kan tillämpas
om studenten bedöms kunna göra kompletterande justeringar/tillägg inom en vecka från det
att resultatet tilllkännagetts. I övriga fall medges inte komplettering. Examinator avgör.
Om student får möjlighet till komplettering och lämnar in sådan inom ramen för
överenskommen tidpunkt skall arbetet bedömas och resultatet föras in i Ladok. Tidpunkten
för examination skall vara den överenskomna tiden för kompletteringen. Vid betyget U ska
studenten få möjlighet till omtentamen (/nytt tentamenstillfälle).
Omtentamen får ske tidigast två veckor efter det att resultatet tillkännagetts. Examinator avgör
om studenten ska ha en helt ny uppgift eller använda den ursprungliga för omtentamen.
Om student får möjlighet till komplettering men inte lämnar in sådan inom ramen för
överenskommen tidpunkt skall arbetet bedömas på det underlag som fanns vid kursens
slut/examinationstillfället.

