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Kompletteringsinlämningar 2018 och Vt 2019 
Komplettering av ej godkända kurser sker inom fyra perioder varje läsår. Inga 
kompletteringar tas emot under övrig tid. Studenter som behöver genomgång eller 
förnyad hemtentamen ska anmäla detta innan respektive inlämningsperiod. 

• Påsk 2018: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 26 mars och senast 3 april 
för att bedömas innan vårterminens slut. Datum för eventuella genomgångar 
av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare. 

• Juni 2018: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 28 maj och senast den 8 
juni för att bedömas före sommarsemestern. Datum för eventuella 
genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare. 

• Augusti 2018: Kompletteringarna ska lämnas in tidigast 14 augusti och senast 
21 augusti för att bedömas inför höstterminen. Datum för eventuella 
genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare. 

• Januari 2019: Kompletteringar i januari 2019 ska lämnas in tidigast den 3 
januari och senast den 11 januari för att bedömas inför vårterminen. Datum 
för eventuella genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig 
lärare. 

• Påsk 2019: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 15 april och senast 23 april 
för att bedömas innan vårterminens slut. Datum för eventuella genomgångar 
av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare. 

• Juni 2019: Kompletteringar ska lämnas in tidigast 27 maj och senast den 7 
juni för att bedömas före sommarsemestern. Datum för eventuella 
genomgångar av inlämnat material sker i samråd med ansvarig lärare. 
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