Ankomstdatum

Begäran om omprövning av betygsbeslut

Diarienr:

Blanketten lämnas till Infocenter.
Personnummer (10 siffror)

Telefonnummer

Efternamn
Förnamn
E-postadress

Omprövningen avser:
Kurs
Delkurs
Anonym kod

Tentamensdatum

Uppge de uppenbara felaktigheter som betygsbeslutet innehåller (använd gärna bilaga):

Fylls i av högskolan
Föredragande:
Beviljas, nytt betyg: _____
Avslås (motiveras i bilaga)

Underskrift beslutsfattare

Datum
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Utfärdad av: Samordningsgruppen för studieadministrativa handboken september 2015 – reviderad januari 2020

26.2 Omprövning

Om ett betygsbeslut är uppenbart felaktigt har examinator en skyldighet att ändra beslutet om det kan ske
snabbt, enkelt och utan att betyget sänks (HF 6 kap 24 §). Ändringar av detta slag ska ske om examinator, efter att
betygsbeslutet meddelats studenten, upptäcker att det gjorts ett bedömningsfel. Det kan exempelvis handla om
att examinator efter att betyg meddelats upptäcker att en sida i en students tentamen inte har rättats. En student
som önskar få ett betygsbeslut omprövat bör skicka en skriftlig begäran om detta till examinator. Eftersom omprövning endast ska göras om det kan ske snabbt och enkelt måste studenten i sin begäran tydligt visa vilka uppenbara felaktigheter som studenten anser att beslutet innehåller. En begäran om omprövning bör göras så snart
som möjligt efter att resultat meddelats. En student som har hämtat ut en originalskrivning får inte nekas omprövning. Däremot kan det vara svårt för examinator att avgöra vad som stod i skrivningen från början vilket kan
minska möjligheten att göra en rättssäker omprövning. En student som önskar begära omprövning rekommenderas därför att be om en kopia av skrivningen istället för att hämta ut originalet.
(Utdrag ur Studenters rättigheter och skyldigheter, Södertörns högskola, Dnr 1692/1.1.2/2015)

Ärendegång
Studenten
lämnar in
blanketten i
Infocenter eller
via epost.

Ärendet
diarieförs.

Beslutsfattare
behandlar
ärendet.

Beslut skickas till
den adress
studenten
angivit på
blanketten.
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