
ANKOM

Fylls i av studenten * = obligatorisk uppgift
 
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) *

Efternamn *

Förnamn * 

Beslut gällande anpassad examinationsform 
med anledning av beslut/rekommendation Särskilt pedagogiskt stöd

Jag önskar anpassad examinationsform vid följande tentamen*

Datum Kurskod Kurstitel Högskolepoäng (Hp)

17

Jag är i behov av följande anpassning som har rekommenderats av  
samordnare för studenter med funktionsvariantioner/dyslexipedagog:

 Muntlig examination istället för skriftlig

 Muntlig examination som komplettering till skriftlig

 Skriftlig examination istället för muntlig

 Skriftlig hemtentamen istället för skriftlig salstentamen

 Dela upp examinationen till två eller flera tillfällen

 Annat: ___________________________________________

 Ort, datum och studentens underskrift *

Dnr



2 (2) Beslut gällande anpassad examinationsform  ver: maj 2017

Regler
Studenten ska meddela sina önskemål om anpassad examinationsform 
senast 15 arbetsdagar före examinationstillfället, gärna i början på kursen. 
Student ska på begäran kunna uppvisa beslut om Särskilt pedagogiskt stöd.

Utifrån kursplanens mål tar examinator beslut om insatsen är möjlig eller 
inte. Avslag samt motivering till avslag ska meddelas studenten skriftligen 
tillsammans med en överklagandehänvisning.

Se Styrdokument Regler för Särskilt pedagogiskt stöd till studenter med 
funktionsnedsättning vid Högskolan i Borås, dnr 304-16 och Diskrimine-
ringslagen 4 kap.18§.

Ärendets gång
• Studenten meddelar sina önskemål om anpassad examinationsform  

senast 15 arbetsdagar före examinationstillfället, gärna i början på kursen.

• Examinator tar beslut senast 7 arbetsdagar innan tentamenstillfället  
och meddelar studenten. 

BESLUT Fylls i av högskolan

 Bifall. 

 Avslag. Beslutet kan överklagas, se nedan. 

 Motivering till beslut (obligatoriskt vid avslag):

 Datum, beslutsfattarens underskrift

 Namnförtydligande och tjänstetitel

 Beslut meddelat till student (dat./sign.):

 
Överklagan. Ett avslag kan du överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagan ska vara skriftlig. Vid 
funktionsnedsättning kan det finnas möjlighet till att lämna överklagan muntligt/inläst. Du ska ange vilket beslut som  
ska överklagas, den ändring i beslutet som du begär samt varför ändringen begärs. Överklagandet ska ställas till Över- 
klagandenämnden för högskolan, men skickas till Registrator, Högskolan i Borås, 501 90 Borås. Skrivelsen ska ha in- 
kommit till Högskolan i Borås, inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. För mer information, kontakta  
Studentexpeditionen på Högskolan i Borås, tel: 033-435 40 00.


