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Uppflyttningsprocessen för programstudenter på grund- och avancerad nivå
Regler:

För årskursuppflyttningen för programstudenter gäller:
- För att flyttas upp till åk 2 ska studenten ha minst 30 hp inom programmet
- För att flyttas upp till åk 3 ska studenten ha minst 90 hp inom programmet
- För att flyttas upp till åk 3 ska student som följer program med start hösten 2012, ha
minst 75 hp inom programmet
Undantag från dessa regler göres gemensamt av studievägledare, programansvarig och
utbildningschef. För studenter på noderna tas beslut om undantag av programansvarig,
verksamhetschef och utbildningschef JTH gemensamt.
Uppflyttningsvillkoret införs i Ladok så att terminsregistrering via Ladok på webben
(LPW) spärras.

Förfarande:
Mars, för åk1-studenterna:
De studenter som inte uppnått 15 hp inom programmet efter resultatredovisningen från
vecka 7, dvs då två examinationstillfällen per höstkurs genomförts, erbjuds möte med
studievägledare* för att få hjälp med studieplanering
Maj:
Studievägledare* ger alla studenter som poängmässigt befinner sig i riskzonen en
påminnelse om ovanstående regler samt en uppmaning om att kontrollera sin Ladokregistrering. Den student som upplever oro uppmanas att ta kontakt med
studievägledare*.

Blankett B-JTH-50-001C, 2012-11-05 Ref. I-JTH-50-001

Augusti:
Alla studerande som nått uppflyttningsnivån efter resultatredovisning från
examination före sommaruppehållet kan via LPW registrera sig för nästa termin. De
som inte nått tröskelvärdena 30 resp. 90 hp flyttas inte upp dvs. kan inte
terminsregistrera sig för höstens studier.
Ej uppflyttad:
Student som inte uppnått gränsvärdena får inte fortsätta enligt programmets ordinarie
planering utan måste kontakta studievägledare* för att göra en individuell studieplan
med målet att nå aktuellt tröskelvärde. Studenten omregistreras på föregående termin.
Den student som inte blir uppflyttad kan heller inte söka programmets kurser som
fristående kurser.
Den individuella studieplanen görs med målet att studenten ska vara så väl förberedd
som möjligt inför starten i den högre årskursen kommande höst.

* För studenter på noderna är det programansvarig som bistår med studieplanering.

