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Rutin för att utse Examinator  
vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
 
Bakgrund 
Att vara examinator är en central del i kvalitetssäkringen av Högskolans 
utbildningar och i kvalitetsutveckling av kurser. Examinatorns roll utgör 
också en viktig myndighetsutövning.  Nedanstående rutin för att utse 
examinator syftar till att klargöra och förtydliga examinators roll för att 
på så sätt stärka rollen och möjliggöra att examinator är drivande i att 
utveckla kvaliteten i kurserna.   Rutinen avser inte att ge examinator det 
operativa ansvaret för samtliga uppgifter, men ska tydliggöra 
viljeriktningen att det är examinator som ytterst ansvarar för att säkra 
och utveckla kvaliteten i kurserna. 
 
Beslutsordning vid Högskolan i Borås 
Enligt § 6 i Forsknings- och utbildningsnämndens organisations- och 
beslutsordning för utbildningsutskott vid Högskolan i Borås (Dnr 462-14) 
utses examinator av utbildningsutskotten. Utbildningsutskotten beslutar även 
om byte av examinator efter begäran av student (§ 7). 
 
Rutin för att utse examinator 
Examinators ansvar 
På Akademin för vård, arbetsliv och välfärd ska en examinator 
inneha följande yttersta ansvar vilka inte kan delegeras. Examinator 
ansvarar för att: 
-  Fastställa studentens betyg efter genomförd kurs. 
-  Examinationen i kursen sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt och 

att kunna motivera enskilda betygsbeslut när student begär detta. 

-  Säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningskriterier för 
kursens examinerande moment är utformade i relation till kursens mål. 

 
En mer detaljerad beskrivning av examinatorns ansvar ingår i Uppdrags-
beskrivning för examinatorer på Akademin för vård, arbetsliv och 
välfärd. 
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Kriterier för vem som kan utses som examinator 
Nedan anges de kriterier som gäller för att kunna utses till examinator på 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd: 
-  Goda kunskaper inom det ämnesområde som examinationen omfattar. 

-  Erforderliga kunskaper om det regelverk som omgärdar examinationen 
som myndighetsutövning. 

-  Anställd vid Högskolan i Borås som lektor eller professor (inbegripet 
adjungerad lektor eller professor). I undantagsfall anställd som adjunkt 
eller som gästlärare. 

- För kurser där handledning utgör huvuddelen av kursen får 
handledaren inte examinera den egna studenten.   

 
Beredning och förslag  
På Akademin för vård, arbetsliv och välfärd gäller följande angående 
beredning och förslag inför beslut om examinator: 

- Förslag till beslut bereds av studierektorer och sektionschefer.  

- Förslag till beslut lämnas av sektionschef till utbildningsutskotten i god 
tid inför varje termin, senast i mitten av maj och i mitten av november. 

- I händelse av längre sjukdom eller andra förhinder som gör att utsedd 
examinator inte kan fullgöra examinatorsrollen ska sektionschef 
snarast ge utbildningsutskottet förslag till  beslut om att utse 
annan examinator. 

 
 


