Angående möjligheten för en student som
godkänts i prov att få genomgå förnyat prov för
högre betyg
Beslut av rektor 1994-10-13; dnr I G 49 5739/94. Beslutet gäller inte
utbildningar inom Lunds tekniska högskola
I tidigare gällande högskoleförordning 7 kap 6 § 3 stycket stod följande:
Den som har godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för
högre betyg (SFS 1988:811).
I nu gällande högskoleförordning finns detta inte reglerat. Det
ankommer på respektive högskola att ta ställning. Juridiska
fakultetsstyrelsen har väckt frågan i en skrivelse till Rektor.
Fakultetsstyrelsen hemställer däri om att Rektor fattar beslut med
samma innebörd som gällde tidigare. Rektor har 1994-05-05 fattat ett
dylikt beslut att gälla för kurser inom det juridiska området.
Samtliga områdesstyrelser och studentkårer har därefter beretts tillfälle
att inkomma med synpunkter på huruvida omprov i betygshöjande syfte
skall tillåtas.
Styrelsen för LTH har meddelat att de redan har beslutat att omprov i
betygshöjande syfte normalt bör tillåtas på alla kurser med graderade
betyg inom LTH. Man har dock överlåtit åt examinator att avgöra detta i
det enskilda fallet. Ett beslut att vägra omprov kan enligt samma
styrelsebeslut omprövas av områdesstyrelsen.
Inom det medicinska respektive det odontologiska området före
kommer endast betygen Godkänd och Underkänd, varför frågan inte är
relevant för dem. Detsamma gäller för flertalet utbildningar vid
Lärarhögskolan. För det fåtal av Lärarhögskolans utbildningar som har
graderade betyg avstyrks omprov i betygshöjande syfte.
Övriga områden avstyrker bestämt att man skall få genomgå förnyat
prov för högre betyg. Lunds studentkår tillstyrker men pekar på
möjligheten att begränsa antalet tillfällen.

Beslut
Universitetet beslutar härmed att omprov i betygshöjande syfte ej får
förekomma inom Lunds universitet med undantag för utbildningar inom
Lunds Tekniska Högskola.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av t f
förvaltningschefen, Göran Angsmark. Föredragande har varit chefen för
studerandeenheten, Kerstin Lindbom.
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