Bestämmelser och riktlinjer vi Jönköping University har reviderats vid NUFs sammanträde
160315. Endast kapitel 2 och 3 är uppdaterade och återges både på svenska och engelska.
Ändringar att uppmärksamma i BRJU 160315 / Notable changes in BRJU 160315


2.1

KURSPLANER

Ur listan ” För fastställande av kursplan ska utöver ovanstående även följande
anges:” är punkten ” den kurslitteratur och de övriga läromedel som används”
struken. Kurslitteratur och läromedel behöver således inte anges i kursplan för
fastställande. Istället har stycket ”Kurslitteratur och övriga läromedel” (s12) lagts till
och ger generella bestämmelser för hur förteckning över kurslitteratur och övriga
läromedel ska tillgängliggöras:
”Kursansvarig för en kurs ansvarar för att en förteckning av kurslitteratur och
övriga läromedel som används, och där studenten ansvarar för anskaffande,
upprättas och finns tillgänglig för studenterna senast två månader före
kursstart.”
2.1

COURSE SYLLABUSES

For establishing course syllabuses, the course literature and other teaching aids no
longer have to be stated in the syllabus. Instead a separate rule regarding “Course
literature and other teaching aids”, as stated below, is added on page 12.
”The course coordinator for a course is responsible for that a list of the course

literature and other teaching aids used, that the student is responsible for obtaining,
is established and made available to the students no later than two months before
the course starts.”


2.5

BETYGSSKALOR

Förtydligande ang. ECTS Grading Table (EGT) där minst 15 dagar ska ha fortlöpt
sedan första gången kursen examinerades för att EGT ska kunna utfärdas.
2.5

GRADING SCALES

Clarification made regarding ECTS Grading Table (EGT) where at least 15 days must
have passed since the first course examination in order to issue EGT.


2.6

UTBILDNINGSPLANER

Ny punkt tillagd till listan över vad som ska anges I n utbildningsplan:
”…de uppflyttningskrav (till nästkommande studieår) som gäller genom hela
utbildningens genomförande…”
Dvs poäng- och kurskrav (ex. ”spärrkurser”) vilka kan medföra att en student inte blir
”uppflyttad” till nästkommande år ska anges i utbildningsplanen.
2.6

PROGRAMME SYLLABUSES

New paragraph added to the list of what a programme syllabus shall state:

“…the requirements for programme continuation (from one study year to the next)

throughout the entire programme…”
The credits and course (e.g. “spärrkurser”) requirements that can lead to students
not being granted program continuation shall be stated in the programme syllabus.


2.12
o

GENOMFÖRANDE AV EXAMINATION
Tillägg gällande spärrkurser (s20):

”För kurser som utgör spärrkurs för fortsatta studier inom ett påbörjat
utbildningsprogram (med tillhörande utbildningsplan) ska studenterna
erbjudas ytterligare två examinationstillfällen per kurs och läsår enligt
ovan.”
o

Ändrad lydelse gällande rapportering av examinationsresultat (s21-22):
”Resultat av examination ska normalt genom Ladok meddelas studenterna
senast 20 arbetsdagar efter examinationstillfället. Om särskilda skäl finns får
resultatet meddelas studenterna senare än efter 20 arbetsdagar, dock
senast 14 dagar före nästa examinationstillfälle på kursen. Sådan
senareläggning ska skriftligt meddelas studenterna. Examinator ansvarar för
att resultatet rapporteras till Ladok varpå automatiskt meddelande till
studenterna skickas.”
Överenskommelse gällande process, dvs. lärares, examinators och
studieadministrators rättnings- och handläggningstider, görs mellan
fackhögskola och högskoleservice.
2.12 IMPLEMENTATION OF EXAMINATION

o

Added rule regarding courses constituting barriers for program continuation
(p20):

“For courses constituting barriers for program continuation (“spärrkurser”),
in accordance with the program syllabus, the students should be offered an
additional two examination occasion per course and study year in relation to
the above.”
o

Changes regarding notification of examination results (p21-22):

“The results of the examination shall be notified to students, through Ladok,
no later than 20 working days after the examination occasion. If special
reasons exist, the results may be notified to students later than after 20
working days, but no later than 14 days before the next examination occasion
for the course. Students shall be notified in writing of such a delay. The
examiner is responsible for the results being reported to Ladok, whereupon
notifications are automatically sent to students.”
Agreement on process, i.e. teachers’, examiners’ and student administrators’
administration time, is made between the schools and University services.



2.13

BETYG

Ny bestämmelse gällande “plussning” (s23):

”När en student erhållit ett godkänt betyg gäller detta som slutbetyg för det
examinerande momentet. Ny examination för godkänt moment (plussning)
tillåts ej.
En fackhögskola kan dock få göra undantag från ovanstående bestämmelse
(plussning) efter godkänd anhållan till NUF. Sådan dispens gäller för samtliga
examinerande moment och studenter antagna till kurs vid berörd fackhögskola.
Dispensen kan tidsbestämmas.”
2.13

GRADES

New rule regarding ”plus up” (p23)

“Once a student has received a passing grade this is regarded as the final grade for
the examining task. New examination for passed tasks (plus up) is not allowed.
A school can be granted to make exemptions from the above after passing a formal
request to NUF. Such an exemption applies to all examination elements and students
admitted to a course at the school. NUF’s exemption decision can be given for a
specific time period.”


3.4 INTERNATIONELLA STUDENTER
Förtydligande att:
“För tillgodoräknande av utländsk utbildning i examen vid Jönköping University krävs
att utbildningens nivå, lärandemål och innehåll är dokumenterad och godkända…”
3.4 INTERNATIONAL STUDENTS
Clarification that:

“In order for foreign education to be accredited towards a degree from Jönköping
University, the level, intended learning outcomes and content of the education must
be documented and accepted…”

