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Ompnivningav r?ithing av tentamen

Om du anscratt din tentameninte er korekt rlttad har du miijlighet att fi
beslutetom betygrlnat eller ompriivat enligt ftiljande:
1. rittelse pi grund av renaslaiv- eller riknefel (se26 S forvaltningslagenoch 6
l<a;p.23 S hcigskoleftirordningen)
2. omprdvning - om beslutetdr uppenbartoriktigt pgeny^ omstlndigheterel
av nigon annananledningskadet dndrasom det kan skesnabbtoch enkelt
och om det inte innebdratt betygetsiinks(se27 S FL och 6 l<ap.27S HF)
Dqtta innebdratt du behiiverkunna pekapi uppenbaraskil fttr att resultatet
skall andras.Skell€n vare^tt examinerandeliiraregjort skriv- eller rdknefel
eller att det foreliggernigon uppenbartfelaktig tolkning av war€t. N?irhettill
grlns ftir godk:int berygeller vdl godleint berygIr inte skil for att poiingen
skalljusterasuppit. Examinatornpi kursen[r den ytterstainstanseni dessa
irenden och dennesbeslutkan inte iiverklagas.
Viktigt i det har sammanhangeriran skilja pa ftrrydligande av rlttning och
rlttningslcriterieroch beslutom poingantal och b.ryg. Studentenhar sjilvklart
rdtt att fi ett ftirtydligande riirande lciterierna ftir rittningen och beryget
(orempelvisvid en tentamensgenomgingeller vid personlig kontakt med
examinerandelarare).Anser du trots ett ftirtydligande fran ldrareatt
poiingantalet eller betyget borde justerasmiste du anftira vil underbyggdaskil
for detta slrriftligen enli$ nedan beslrivning.
Du ber expeditionen om en kopia av tentamen och l?imnarsedanin en
slriftlig redogiirelseav det du anser:ir felaktigt till kursenso<aminator. Detta
har
bor du giira helstinom tre veckorefter att tentamenstesultatet
offendiggjorts.
Rubriceraredogiirelsen"Ompriivning av b.tyg" och angeftiljande:
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ditt namn och personnummer
adress,telefonnummeroch e-post
kursnamn och kurskod ft;r aktuell kurs
kursansvarig
li.rareoch examinator
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Skel till varftir ompriivning skagiiras,eventuellt med henvisning till
kursensbetygsldterier eller tentamensgenomgingsom gjorts. Viloig,
dr att skAleniir vilgrundade.
Redogiirelsendllsammansmed en kopia pl originalwaren s*ills till oraminator
och lemnasin till ocpeditionen.
Obscrveraatt berygetgodkiind inte kan indrCI till underklnd pt bcgflranav
student (HOgskolwerkets
rapportRiinssllrerexamination,andraomarbeade
upplagan,
2008:36R,s.67)
Rittelse eller ompriivning av din tentamenskernormalt cndastom
tentamensorigindet inte har lvitterats ut.
Kursen examinatorn beslutarom korrigering eller om avslagskdl ske.Beslut
meddclasvanligen inom en veckavia mail. Examinatornsbeslut kan inte
iiverklagas.

