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Villkor för antagning till
termin 7 V19
För att antas till och registreras på termin 7 krävs att du har klarat av samtliga tidigare delar av
utbildningen med lägst betyget E. Dock gör vi undantag för uppsatsen som skrivs på termin 6.
Där räcker det med att ha fått betyget FX men du måste ha lämnat in uppsatsen för examination senast den 14 januari kl.12.00 för att få börja på termin 7.
I samband med att du gjort detta blir du villkorligt antagen till termin 7. Det innebär att du få
följa med i undervisningen, men blir inte formellt antagen och registrerad på kursen. Att du
bara är villkorligt antagen innebär att du troligen inte kommer att få studiemedel från CSN
förrän uppsatsen är examinerad och du blir fullt antagen och registrerad på termin 7.
Studenter utan godkänd förlängd skrivtid som inte lämnat in senast 14 januari får inte börja
läsa på termin 7 när vårterminen startar utan kan som tidigast göra detta när andra kursperioden startar vid mitten av terminen. Vi anordnar ett uppsamlingstillfälle för dessa, med deadline ca 2 veckor före andra kursperiodens start som är 190326 (v.11).

För studenter med godkänd förlängd skrivtid:
Samma regler gäller för er som för andra studenter (se ovan) men med skillnaden att ni inte
behöver ha fått betyg på uppsatsen för att bli fullt antagna och registrerade på termin 7. För
er räcker det med att er handledare har läst slutversionen och godkänt att ni lägger fram uppsatsen för examination. Detta måste göras senast tre veckor in på terminen, d.v.s. senast den 8
februari.
Den student som får betyget F på uppsatsen efter att ha blivit villkorligt antagen får göra avbrott på kursen och kan sedan som tidigast börja på andra kursomgången vid mitten av terminen.

Inlämningstillfällena är följande:
• Period 1: 7 januari kl.12.00. Examinations-/oppositionsperiod: 14-18 januari.
• Period 2: 14 januari kl.12.00. Examinations-/oppositionsperiod 21 januari- 8 februari
För studenter med godkänd förlängd skrivtid: Varierande inlämningstillfälle enligt individuell
överenskommelse med Sanna Tielman. Om du inte ansökt om förlängd skrivtid bör du göra
detta i god tid innan inlämning. Det gör du genom att maila till uppsats@socarb.su.se. Studenter med förlängd skrivtid kan lämna in uppsatsen tidigare än överenskommet om uppsatsen skulle bli klar tidigare.

