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Bilaga till kursplan - generella föreskrifter 
 

 
1. Förkunskapskrav  
 
För att bli antagen till kurs krävs att den sökande har grundläggande behörighet för 
högskolestudier och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven, 
Högskoleförordningen (SFS 2006:1053), 7 kap, §§ 2-8. 
 
Den särskilda behörighet som krävs framgår av kursplanen. 
 
2. Urval 
 
Vid urvalet till kurser tillämpas, utöver vad som anges i kursplanen, bestämmelser i 
Högskolans antagningsordning 2007-03-29. 
 
3. Examination 
 
3.1 Examinationsformer 
 
I respektive kursplan anges formerna för examinationen. 
 
3.2 Regler för förnyad examination 
 
Student har rätt till tre tentamenstillfällen per kurs och läsår, undantaget de kurser där 
ordinarie tentamen infaller i maj/juni, då endast en omtentamen i augusti kan 
erbjudas. Det andra tentamenstillfället skall hållas i så nära anslutning som möjligt till 
den ordinarie examinationen. 
 
Period för uppsamlingstentamina är en vecka i anslutning till påföljande terminsstart. 
Avdelningschef beslutar om sådana tentamenstider, vilka annonseras senast vid slutet 
av innevarande termin. 
 
En student, som tre gånger underkänts på samma kurs eller delkurs, har rätt att på 
begäran få en ny examinator utsedd. Beslut fattas av VD. 
 
Efter tre underkända tentamina har student rätt att på begäran få därpå följande 
tentamina rättade av lärare som inte har rättat de tre underkända, och som utses av 
examinator eller om examinator har rättat, av VD. 
 
Om förutsättningarna för examination förändrats på grund av kursplaneändringar 
medges omprövning enligt förutvarande bestämmelser vid högst två tillfällen inom ett 
år efter förändringen, om inte examinator och berörd student kommer överens om 
annat. 
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4. Betyg 
 
I enlighet med beslut fattat av Stiftelsen Högskolan i Jönköping skall, om inget annat 
är föreskrivet i kursplanen, betyg sättas på genomgången kurs. Betyget skall 
bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).  
 
Hälsohögskolan tillämpar en målrelaterad 7-gradig betygsskala (A, B, C, D, E, FX 
och F), som delvis överensstämmer med befintlig ECTS Grading Scale (med 
undantag av nedan angiven procentuell fördelning). Hälsohögskolan kan föreskriva 
om ett annat betygssystem, vilket beslutas av VD. I sådant fall anges detta i 
kursplanen.  
 
4.1 The ECTS Grading Scale 
 
The ECTS grading scale is based on the combined use of appropriate keywords and 
numerical definitions to clarify the keywords. 
 
 
ECTS 
grade 

Percentage of succesful 
students normally achieving the 

grade 

Definition 

A 10 EXCELLENT: outstanding 
performance with only minor errors 

B 25 VERY GOOD: above the average 
standard but with some errors 

C 30 GOOD: generally sound work with a 
number of notable errors 

D 25 SATISFACTORY: fair but with 
significant shortcomings 

E 10 SUFFICIENT: performance meets the  
minimum criteria 

FX - FAIL: some more work required 
before the credit can be awarded 

F - FAIL: considerable further work is  
required 

 
 
5. Tillgodoräknande 
 
En student som gått igenom delar av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad 
nivå med godkända resultat vid någon annan svensk eller utländsk 
högskola/universitet eller har inhämtat motsvarande kunskaper och färdigheter på 
annat sätt kan efter prövning få detta tillgodoräknat inom ramen för sin utbildning vid 
Hälsohögskolan. Efter framställan med nödvändig dokumentation av studenten, 
beslutar avdelningschef till vars avdelning kursen är knuten, om tillgodoräknande kan 
ske. Studenten skall underrättas skriftligt om innehållet i beslutet. 
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6. Kursbevis 
 
Begäran om kursbevis sker på särskilt formulär (blanketten finns tillgänglig på 
högskolans hemsida) och inskickas till Studerandeenheten. Kursbevis utfärdas under 
förutsättning av att examinationsresultaten är inrapporterade i 
studiedokumentationssystemet. På uppdrag av Hälsohögskolan utfärdar representant 
vid Studerandeenheten kursbevis 
 
7. Uppdragsutbildning (SFS 2002:760, ändrad SFS 2007:424) 
 
Till kurser som ges som uppdragsutbildning avgör uppdragsgivaren vem som skall 
genomgå kursen oavsett vad som anges i kursplanen under förkunskaper. 
 
Deltagare i uppdragsutbildning kan på begäran erhålla kursbevis enligt 
bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om samma kvalitetskrav ställs 
på uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning. Detta gäller även 
om deltagarna saknar behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning 
förutsatt att deltagaren är av Hälsohögskolan formellt antagen och registrerad på 
kursen samt har genomgått denna med godkänt betyg. Övriga kursdeltagare erhåller 
kursintyg. 
 


