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5. VITSORDSSKALAN OCH GENERELLA BEDÖMNINGSANVISNINGAR
Vissa kurser kan även bedömas enbart med omdömet Godkänd/Underkänd. Av
kursbeskrivningen och studiekortet bör framgå vilken bedömning som gäller.
Bedömningsresultat skall i förekommande fall meddelas senast inom två veckor
efterbedömningstillfället om inte skälig orsak till avvikelse föreligger.
5.1. GODKÄNDA PRESTATIONER
Vitsordet Godkänd förutsätter att den studerande har kunskaper av sådan kvalitet att det är
rimligt att anta att han/hon har förutsättningar att klara sig självständigt inom det område
utbildningen siktar på. Den studerande uppfyller således de kvalitetsmässiga mål som är
uppställda för studiehelheten/kursen/praktiken/projektet eller examensarbetet och de
övergripande mål som är relevanta i förhållande till respektive kurs eller studiehelhet.
Studiehelheter och kurser bör konkretiseras så att nivån för vitsordet Godkänd är tydlig för de
studerande. I de fall det inom branschen finns speciellt föreskrivna krav bör dessa utgöra
minimikravet för erhållandet av vitsordet Godkänd.
Vitsordet Väl godkänd förutsätter att den studerande har kunskaper av sådan kvalitet att de
förtjänar extra utmärkelse, d.v.s. studeranden uppfyller med god marginal de
kvalitetsmässiga mål som är uppställda för studiehelheten/kursen, praktiken/projektet
respektive examensarbetet.
5.2. UNDERKÄNDA PRESTATIONER
Studerande som underkänts i en kurs/studiehelheter skall få information om vilka brister
han/hon har uppvisat och vad han/hon behöver förbättra för att kunna delta i förnyad
prövning. En studerande, som underkänts i en kurs, har rätt till två extra
prövningsmöjligheter.
Dessa prövningsmöjligheter, samt eventuella övriga kompletteringar av bristande
studieprestationer skall göras inom den termin som följer på den termin då studiehelheten
avslutas. På begäran av den studerande kan utbildningsprogrammets lärare, i samråd med
studiehandledare och vid behov en konsulterad specialpedagog, bevilja en studerande flera
prövningsmöjligheter och erbjuda stödåtgärder åt den studerande.

