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Anmälan från S
Anmälan
S har anmält Karolinska institutet för att hon inte har fått fortsätta sina studier vid
tandläkarhögskolan, Karolinska institutet. Av en till anmälan bifogad handling
(Karolinska institutet, 2001-11-26, Angående din ansökan om återupptagande av
studier termin 2 vt 2002) framgick att S inte kunde erbjudas kursplats på termin 2 då
hon varit registrerad på termin 2 under vt-99, vt-00 och vt-01 och erbjudits sex
tentamenstillfällen på OSOF (Organsystemets struktur och funktion).
Utredning
Högskoleverket remitterade anmälan till Karolinska institutet. I remissen önskade
Högskoleverket besked i frågan om S formellt underkänts vid sex tentamenstillfällen.
Detta med hänvisning till att Högskoleverket i ett beslut den 4 december 2000 (reg.nr
31-95-00) uttalat att förutsättningen för att en student skall tvingas avbryta sina
studier på grund av bristande kunskaper är att högskolan dels har beslutat om
begränsning av antalet provtillfällen, dels att studenten blivit formellt underkänd på
det antal provtillfällen som högst tillåts.
Karolinska institutets yttrande

Karolinska institutet har yttrat sig och har anfört bl.a. följande.
De lokala regler som gäller fastslogs av dåvarande Grundutbildningskommittén vid
den odontologiska fakulteten:
Tentamina
"De studenter som ej är godkända efter ordinarie prov har rätt till ytterligare två prov. Om den
studerande ej är godkänd efter tre provtillfällen rekommenderas han/hon gå kursen igen vid nästa
ordinarie kurstillfälle innan rätt till ytterligare tre provtillfällen ges. Om den studerande fortfarande
är underkänd efter sex tillfällen ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats
på ifrågavarande kurs (HF 7 kap. 9§). Med provtillfälle avses de provtillfällen som avdelningen
anordnar för respektive kurs."
"Tillgodoräknande av utbildningsmoment"
Följande huvudregel gäller:
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Sid 2
Om mer än två terminer förflutit sedan de senaste kliniska momenten utfördes, förlorar dessa
moment sin giltighet som grundval för uppfyllande av kurskrav. Motsvarande gäller prekliniska
moment inom odontologiskt ämnesområde."

S har i dag underkänts tre gånger i oral anatomi och två gånger i sluttentamen, OSOF
(Organsystemens struktur och funktion). Då Högskoleverket hänvisat till beslut från
den 4 december 2000 (reg.31-95-00) där de uttalat, att förutsättningen för att en
student skall kunna tvingas att avbryta sina studier på grund av bristande kunskaper,
är att studenten blivit formellt underkänd på det antal provtillfällen som högst tillåts,
har förutsättningarna för S förändrats. S ges nu möjlighet att tentera ytterligare tre
gånger på kvarvarande kurs och fyra gånger på den integrerade tentamen. Nästa
tentamensmöjlighet infaller i augusti 2002.
Det som nu framkommit om tentamensrätten kommer att inarbetas i det regelverk,
"Studenträtt för Karolinska institutets utbildningsprogram" som Styrelsen för
utbildning vid Karolinska institutet kommer att besluta om vid sitt nästa
sammanträde den 12 juni.
Högskoleverkets bedömning
Högskoleverket noterar med tillfredsställelse att Karolinska institutet vidtagit åtgärder
som stämmer överens med vad verket uttalat i frågan om begränsning av antalet
provtillfällen. Ärendet är därmed avslutat.
Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Annica Lindblom efter föredragning
av verksjuristen Marie Stern Wärn.
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