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Omfattning av examinerande moment

Studenters uppehälle och möjligheter att fullfölja studier beror löpande på studenters studieresultat. För att en stu-
dent ska få fortsatt studiemedel kräver CSN att studenten fullföljer 75 % av de bidragsberättigande poängen för att
erhålla studiebidrag. AF Bostäder kräver också att studenten tar minst 15 hp varje termin för att få bo kvar eller få
behålla sin plats i bostadskön.

I nuläget finns det ett antal examinerande moment i kurser vars omfattning överstiger 7,5 hp. Det kan exempelvis
handla om kurser som är värda 15 hp eller mer, men endast har en enda tentamen där hela eller en stor del av kursen
examineras. Tentor vars omfattning överstiger 7.5 hp i kombination med kraven från CSN och AF Bostäder kan leda
till att en students möjlighet att få fortsatt studiemedel eller boende kan bero på resultaten från ett enda examinerande
moment. Det räcker exempelvis med att en student varit sjuk under en tentamen på 15 hp i maj och inte gjort en
labb under samma termin för att studenten måste klara en omtentamen i augusti för att både kraven från CSN och
AF Bostäder ska uppfyllas. En följd av detta är ofta ökad stress och osäkerhet bland studenterna och kan även leda till
psykisk ohälsa hos den enskilda studenten.

LUNA föreslår därför att fakulteten tar fram en riktlinje som innebär att examinerande moment vars omfattning över-
stiger 7,5 hp ska undvikas i högsta möjliga mån, med examensarbeten och praktikkurser som de enda undantagen.
Denna riktlinje bör sedan följas när nya kursplaner tas fram.
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