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Regler gällande tidsgränser för laborationsrapporter
Nedan följer regler för tidsgränser för in- och återlämning av laborationsrapporter vid Fysikum.
Dessa regler är allmänna och gäller om inte annat skriftligt meddelas vid kursstart.
Alla tidsgränser syftar till terminstid. Vid dokumenterad sjukdom eller annat allvarligt förhinder
kan examinator för kursen ge dispens från dessa regler.
1. Studenten måste lämna in sin rapport senast två veckor efter laborationstillfället.
2. Om en rapport inte godkänns har studenten rätt att lämna in en förbättrad version för
förnyad bedömning inom två veckor efter att man fått tillbaka sin ej godkända rapport.
Det högst tillåtna antalet inskickade versioner är dock 4. Missar man en deadline för
den första eller senare versioner räknas detta som en ej godkänd version. Vid ytterligare
försening tappar man ytterligare ett inlämningsförsök för varje två-veckors period där
man inte lämnat sin rapport. Detta innebär då t ex att om man inte har lämnat första
versionen av sin rapport åtta veckor efter laborationstillfället så har man förlorat
möjligheten att få den rättad.
3. Om sista versionen (enligt punkten 2) inte godkänns måste laborationen göras om i sin
helhet vid ett senare kurstillfälle.
4. För första versionen av rapporter som är inlämnade i tid ska rättande lärare/assistent
rätta och lämna tillbaka rapporten senast två veckor efter sista inlämningsdag. Det ska
framgå tydligt ifall rapporten är godkänd eller inte och i förekommande fall vilket betyg
(eller annan bedömning/poängsättning) som ges till arbetet.
5. Senare versioner ska rättas inom tre veckor efter det att de lämnats in.
6. En student som inte fått feedback inom de under 4 och 5 fastställda tidsgränserna kan
kontakta studierektor eller programansvarig som tar upp frågan med läraren och som
kan bevilja ytterligare tid för studenten att lämna in följande versioner om förseningen
ställer till studentens planering.
Dessa regler diskuterades på Fysikums grundutbildningskommitté 2016-09-27.
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