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Kursplaner: allmänna bestämmelser 
 
 
Merparten av Newmaninstitutets kurser utgör kurser på grundläggande nivå. Vissa kursplaner gäller 
dock kurser på avancerad nivå som kan räknas in i master- eller magisterexamen vid annan 
läroanstalt efter beslut av respektive läroanstalt. 
 
Alla kurser med i respektive kursplaner angivna undantag kan inräknas i Newmaninstitutets 
utbildningsprogram för kandidatexamen i teologi, kandidatexamen i filosofi, högskoleexamen i 
teologi och kandidatexamen med teologi som huvudområde under förutsättning att kurserna 
sammantaget ger nödvändig fördjupning och motsvarar bestämmelserna i utbildningsplanen. Alla 
kurser kan, om inte särskilt undantag görs i respektive kursplan, utgöra fristående kurs. 
 
För deltagande i Newmaninstitutets kurser fordras grundläggande behörighet för högskolestudier. 
För kurser som ska ingå i utbildningsprogram för högskoleexamen eller kandidatexamen fordras 
dessutom särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. 
 
Studerande som genomgår utbildningsprogram för kandidatexamen planerar i samråd med sin 
mentor i vilken ordning valbara kurser inhämtas. Vissa av kurserna förutsätter att en eller flera 
andra kurser redan är genomgångna; detta framgår av respektive kursplan. Undantag beviljas av 
studierektor efter motiverad ansökan. 
 
Tillträdeskraven för kurser på högre nivå än A-nivå formuleras i kursplanerna fr.o.m. 1 juli 2012 
med orden ”Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi förutsätter 
kursen normalt att A-kursen, Introduktion i filosofi och teologi (30 hp), är fullgjord”. Därutöver kan 
tillägg förekomma som anger vilka ytterligare kurser som förutsätts vara genomgångna före 
respektive kurs. Studerande som påbörjade programstudierna före 1 juli 2012 anses ha fullgjort de 
grundläggande tillträdeskraven om programkurser med samma omfång (30 hp) har fullgjorts. För 
dispens från kraven krävs beslut av studierektor. 
 
Flertalet kurser förutsätter god förmåga att tillgodogöra sig kurslitteratur på engelska. Vissa kurser 
ges helt och hållet på engelska. 
 
Kursinnehållet kan modifieras i samråd mellan läraren och enskilda studerande för att motsvara de 
studerandes behov av ämnesfördjupning. Utbyte av kurslitteratur mot likvärdig annan litteratur kan 
ske efter beslut av undervisande lärare. 
 
Närvaro vid minst 80% av alla undervisningstillfällen är obligatorisk då inte annat anges. Icke 
fullgjord obligatorisk närvaro ska kompenseras genom fullgörande av skriftlig eller muntlig 
kompletteringsuppgift enligt lärarens anvisningar. För halvdistanskurser gäller normalt obligatorisk 
fysisk närvaro vid två undervisningstillfällen under kursens lopp; varje undervisningstillfälle 
omfattar en eller två̊ dagars undervisning.  
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De undervisningsformer som normalt tillämpas är föreläsning, diskussionsseminarium och 
seminarium med ventilering av PM-uppgifter. Andra undervisningsformer kan förekomma. 
 
Användningen av digitala verktyg i undervisningen bestäms och regleras av läraren. 
 
Examinationen innehåller på varje kurs där så kan ske både muntliga och skriftliga moment. De 
examinationsformer som normalt tillämpas är salsskrivning, muntlig tentamen enskilt eller i grupp, 
muntlig presentation, PM och inlämningsuppgifter inlämnade under kursens lopp samt PM 
inlämnade vid kursens slut. Andra examinationsformer kan förekomma. I vissa kurser anges 
alternativa examinationsformer; det innebär att lärare kan välja olika former vid olika tillfällen då 
kursen ges under kursplanens giltighetstid. Om en student har ett beslut från Newmaninstitutet om 
särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning får examinator besluta om alternativa 
examinationsformer för studenten. 
 
I de fall då kursplanen anger ”muntlig eller skriftlig tentamen” som examinationsform, träffas valet 
mellan formerna av läraren och meddelas studenterna vid kursstart. Dessa alternativ i kursplanen 
innebär inte att studenterna kan välja mellan examinationsformerna, utan beslut om 
examinationsform fattas alltid av examinerande lärare. 
 
För alla kurser tillämpas betygsättning med betygsgraderna A, B, C, D, E, Fx och F enligt ECTS-
systemet (European Credit Transfer and Accumulation System). A är högsta betygsgrad, Fx innebär 
att kursen inte är godkänd utan viss komplettering, F att kursen inte är godkänd utan omfattande 
komplettering. Som komplement sätts betyg med betygsgraderna Godkänd, Väl godkänd eller Ej 
godkänd. Betyg sätts med ledning av fullgjord examination; bedömningen påverkas vidare av aktivt 
deltagande i undervisningen. 
 
Om PM-uppgifter eller uppsatser lämnas in för sent utan giltig anledning, kan betyg A eller B (Väl 
godkänd) inte ges.  
 
Antalet tillfällen då prov/motsvarande får göras kan begränsas endast genom beslut av rektor. 
Möjlighet att tentera genomgången kurs finns under två hela år efter kursens slut. För kurser vilkas 
kursplan väsentligt har ändrats ges tillfälle att tentera enligt tidigare kursplan under högst ett år efter 
det att kursplanen reviderats. För uppsatskurser och examensarbeten gäller att den sammantagna 
handledartiden ska motsvara den som ges vid en termins deltagande vid uppsatsseminariet, även om 
deltagandet i uppsatsseminariet förlängs. 
 
 
 
Kursplanerna gäller, om inte annat anges, i två år. 
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