Om regler och försäkringar
för dig som är student
Utbildning vid universitet och högskolor omgärdas av en rad lagar, förordningar och regler. Det kan vara svårt
att komma ihåg alla paragrafer. I denna
information finns några av de regler
som både du som studerar vid och vi
som arbetar på Umeå universitet ska
följa och förhålla oss till.
Hur lång tid i förväg ska kursplan,
litteraturlista och översiktligt schema
finnas tillgängligt?
Minst en månad före kursens start ska
kursplanen inklusive litteraturlista och ett
översiktligt schema för de första fyra veckorna
finnas tillgänglig.

Min lärare säger att all schemalagd tid
är obligatorisk. Kan det vara riktigt?
Ett obligatoriskt moment ska vara av prövande
karaktär och det ska anges på schemat att det
är obligatoriskt.

Har kursansvarig rätt att kräva att
samtliga moment ska vara fullgjorda
innan jag får skriva tentamen?
Nej, du får inte nekas att delta i en skriftlig
tentamen så länge du följer universitetets regler för tentamensskrivningar. Om en examination t.ex. innebär en säkerhetsrisk för tredje
part kan det finnas krav på att du ska vara
godkänd på specifika undervisningsmoment
före tentamenstillfället.

Är tentor och tentamenssvar
offentliga handlingar?
Ja, tentamensresultat är allmänna hand
lingar d.v.s. offentliga. Skrivningsfrågor
eller uppgifter är offentliga handlingar när
tentamensformuläret delats ut och tiden för
att börja tentamen har gått ut. Tentamenssvar
är offentlig handling då examinator har satt
betyg på samtliga provdeltagare. Inlämnade
tentamina är offentliga handlingar så länge
de förvaras på institutionen.

Hur nära ordinarie tentamenstillfälle
får en omtentamen ligga tidsmässigt?
En omtentamen får genomföras tidigast tio
arbetsdagar eller senast tre månader efter
det att du fått veta ditt resultat och haft möjlighet att granska rättningen.

När ska tidpunkten för omtentamen
meddelas?
Du ska få reda på datum för omtentamen
senast vid det ordinarie tentamenstillfället.

Måste läraren/examinatorn motivera
sin bedömning?
Ja, du har rätt att få veta varför dina svar/
prestationer har bedömts på ett visst sätt.

Kan jag överklaga mitt betyg?
Nej. Betyget kan inte överklagas (prövas
av någon högre instans). Du kan däremot
anmärka på rättningen och be examinatorn
att överväga en ändring av sitt beslut.

Kan jag byta examinator om jag
är missnöjd med bedömningen
av min prestation?
Om du blir underkänd två gånger på samma
moment har du möjlighet att begära en annan
examinator. Om du blir underkänd på din
praktik har du rätt att byta examinator efter
första examinationstillfället.

Vad händer om jag blir sjuk och inte
kan fullfölja mitt utbildningsprogram
i tid?
Om du har särskilda skäl ska universitetet
garantera plats vid en viss termin efter studieuppehållet, så att du kan läsa din utbildning
färdigt. Du måste anmäla ditt studieuppehåll
skriftligt för att frågan ska behandlas.

Vad ska jag göra om jag råkar ut för
en olyckshändelse under studietiden?
Som student/doktorand är du försäkrad
via Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i
Sverige och omfattar olycksfall under skoltid
och under färd mellan bostaden och den plats
där skoltiden tillbringas samt vissa speciella
fall av sjukdom genom smitta.
Arbetsskadeförsäkringen via Försäkringskassan gäller för den som utsätts för särskilda
risker under sin utbildning.
Kontrollera för säkerhets skull själv vilka
försäkringar som gäller för dig.

Inom vilken tid ska en tentamen
vara rättad?
Du ska normalt få veta ditt tentamensresultat
inom högst tre veckor (15 arbetsdagar) efter
tentamenstillfället.

Mer information hittar du i ”Regelsamling för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå vid Umeå universitet” www.student.umu.se/regelsamlingen
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University rules and insurance
coverage for students
As higher education studies in Sweden
are governed by a large number of
acts, ordinances, rules and regulations,
it can be difficult for students to know
where to look for answers to questions
they may have about their studies. Below you will find some of the rules that
are binding on both students and staff
at Umeå University.
How long before a course starts must
the syllabus, required reading list and
timetable be made available?
The course syllabus, required reading list and
a skeleton timetable covering the first four
weeks of the course must be available at least
four weeks before the course starts.

According to my teacher, attendance
is compulsory at all timetabled teaching sessions. Is that really so?
Sessions where compulsory attendance is
required must comprise some form of examination and must be clearly marked in the
timetable.

Must I have completed all course
modules before I can take a final
exam?
No, participation in a written exam cannot be
denied to a student as long as he or she abides
by the university’s rules concerning exams.
However, if a particular exam involves a
potential risk to a third party, the syllabus may
state that certain modules must have been successfully completed before that specific exam
can be taken.

Are exam papers and students’ exam
scripts matters of public record?
Exam papers become public as soon as they
have been handed out to the examinees and
the time allowed for late arrivals to the exam
hall has expired. Students’ exam scripts
become public when all examinees have been
graded, and will remain so for as long as they
are kept at the examining department. Exam
results are also accessible to the general public.

How soon after an exam may a resit
exam be scheduled?
A resit exam may be arranged no sooner than
10 working days, and no later than 3 months,
after the exam results have been published and
students have had the opportunity to study the
marking of their exam papers.

When should the date of a resit exam
be announced?
The date of the resit exam must be announced
no later than on the occasion of the first exam.

Can an examiner be asked to explain
the criteria on which his or her marking of an exam is based?
Yes, a student has the right to know why his
or her exam answers have been assessed in a
particular way.

Can I appeal against a grade I have
been awarded?
No. Grades can not be appealed against. However, you can let the examiner know that you
are not satisfied with the way your exam has
been graded and ask him or her to review his/
her decision.

If I am not satisfied with the marking
of my exam, can I ask that another
examiner be appointed?
If you have failed the same course module
twice, you may request that another examiner
be appointed to assess your next exam. If you
have failed a placement period, you have the
right to change examiners after the first fail.

What happens if I fall ill and cannot
complete my study programme on
time?
Provided that you have notified the university
in writing of your sick leave, and if there are
special reasons for this, you will be guaranteed
re-admission in a later semester so that you
can complete your programme.

What happens if I have an accident
during my studies?
All students are covered by personal accident insurance through the Legal, Financial
and Administrative Services Agency. The
insurance is valid in Sweden only and covers
accidents during teaching hours and during
travel between your home and locations where
the teaching for your courses is provided. In
specific cases, the insurance also covers illnesses contracted through exposure to viruses,
bacteria or other infectious matter.
Students exposed to special risks in the
course of their studies are also covered by the
Occupational Injuries Insurance, administered
by the Social Insurance Agency.
Students are advised to check the insurance
they have and that it provides the coverage
they need.

How soon after an exam must the
exam results be published?
Normally within three weeks (15 working days)
after the date of the exam.

More information can be found in “Code of Rules and Procedures relating to First and
Second-cycle Studies at Umeå University” www.student.umu.se/english/code-of-rules/
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