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Examination av studenter antagna till utbildningsprogram
Bibliotekarie, 180 hp, programkod NGBIB samt
Bibliotekarie, distansutbildning, 120 hp, programkod NGBID
Bakgrund
Utbildningsprogrammen Bibliotekarie 180 hp NGBIB och 120 hp
NGBID har granskats och utvärderats internt avseende innehåll och
struktur och kommer att avvecklas under 2019-2022. Studenter som
påbörjat sin utbildning 2019 eller tidigare kommer kunna fullfölja sin
utbildning enligt den utbildningsplan studenten är antagen till. Två nya
bibliotekarieprogram kommer att starta hösten 2020. De nya reviderade
utbildningsprogrammen kommer att innehålla bearbetade och nya
kurser. Det får betydelse för hur examinationer kommer att genomföras
för studenter antagna till det nu befintliga programmet. Följande
information gäller för studenter antagna till nuvarande
utbildningsplaner (NGBIB och NGBID) och de kurser som ingår i
programmen.

Examinationer i övergång till nytt utbildningsprogram
I Högskolans riktlinjer för rättsäker examination framkommer att ”varje
examination ska erbjudas vid minst fem (5) tillfällen, varav minst tre
(3) inom loppet av ett år om inte något annat framkommer av
kursplanen. Detta gäller även på kurser som upphör.” Det betyder att
studenter antagna till nuvarande program NGBIB och NGBID (fram till
och med 2019) har möjlighet till fem (5) examinationstillfällen enligt
de kursplaner de är antagna till innan de hänvisas till de nya reviderade
planerna. Information om när dessa fem examinationstillfällen kommer
att erbjudas ges i särskild ordning via kursaktiviteter i lärplattformen.
Därefter kommer studenten som önskar att slutföra rester från ett
kurstillfälle att examineras utifrån det nya programmets likvärdiga
kursers innehåll och upplägg.

Undervisning i övergång till nytt utbildningsprogram
Studenter antagna till befintliga utbildningsprogram kommer inte att
erbjudas undervisning enligt nuvarande kursplaner en andra gång. Vid
eventuell omregistrering kommer studenten erbjudas registrering i
likvärdiga kurser i det nya programmet och följa upplägg och
examinationer där.
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Information till studenter
Ovanstående information ska delges studenter muntligt vid
programintroduktion. Dessutom skriftligt publicerat i
programaktiviteter i lärplattform för innevarande programgrupper samt
på högskolans webbplats.

Beslut
Sektionschef beslutar enligt ovan
att studenter antagna till nuvarande program (fram till 2019) har
möjlighet till fem (5) examinationstillfällen enligt Högskolans
riktlinjer för rättsäker examination. Därefter kommer studenten
som önskar att slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras
utifrån det nya programmets likvärdiga kursers innehåll och
upplägg,
att studenter antagna till befintliga utbildningsprogram inte
kommer att erbjudas undervisning enligt nuvarande kursplaner en
andra gång. Vid eventuell omregistrering kommer studenten
erbjudas registrering i likvärdiga kurser i det nya programmet och
följa upplägg och examinationer där,
att information om detta ska delges studenter muntligt vid
programintroduktion, samt skriftligt i programaktiviteter i
lärplattform för innevarande programgrupper samt på högskolans
webbplats.
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