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Avveckling av kurs
När en kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan) har getts för sista gången och inte ersätts
med annan, likvärdig kurs ska beslut fattas av berörd utbildningskommitté om att kursen ska
avvecklas.

Examinationstillfällen
Studenter som varit registrerade på kursen under någon av de sista fyra terminerna1, och
som inte har uppnått godkänt resultat på kursen, ska erbjudas tre tillfällen till examination.
Beslutet och tider för omexamination meddelas via Högskolans webbplats samt i normala
fall även via brev till berörda studenter. Vid mycket stort antal berörda studenter skickas
inget brev ut. Beslutet att en kurs avvecklas ska meddelas i god tid (minst två månader) före
första examinationstillfället.
Examinationstillfällen ska äga rum under en period av ett år (två terminer) med första
tillfället tidigast terminen efter den termin kursen gavs sista gången. Tillfällen för
examination fördelas med första tillfället i samband med terminsslut på den första
terminen och andra samt tredje tillfället under den andra terminen.

Beredning och handläggning av avvecklingsbeslut
På uppdrag av ämnesföreträdare/ämnesansvarig lärare skickar kursansvarig lärare
underlag för avveckling av kurs till utbildningskommitténs handläggare. Mall för underlaget finns tillgänglig på Högskolans webbplats. Handläggaren kontaktar tentamensadministrationen angående tider för salstentamen. Underlaget för avveckling av kurs
förankras med berörd ämnesföreträdare, före utskick till utbildningskommittén.
Om kursansvarig lärare och/eller examinator saknas ansvarar ämnesföreträdaren/den
ämnesansvarige läraren för att dessa funktioner utses, av berörd avdelningschef.
Utbildningskommitténs handläggare ansvarar för att beslutet diarieförs i det centrala diariet.
Vidare ska handläggaren expediera beslutet och markera kursplanen som avvecklad i
utbildningsdatabasen.

Kurs som ingår i utbildning som avvecklas
Om kursen ingår i en utbildning (ett utbildningsprogram och/eller ett ämne eller huvudområde) som är under avveckling ska särskilt samråd ske med berörda funktioner vad gäller
tidpunkt för avveckling. Berörda funktioner är främst ämnesföreträdare/ämnesansvarig
lärare, programansvarig lärare samt studie- och karriärvägledare.
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Med de sista fyra terminerna avses den termin då kursen gavs sista gången samt de tre terminer dessförinnan
som kursen gavs.

