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Till Uppsala universitet

Yttrande rörande förslag till Riktlinjer för genomförande av
skriftliga prov i universitetets lokaler
Farmacevtiska Studentkåren (FaS) anser att universitets förslag på riktlinjer för skriftliga prov är ett
tydligt exempel på progression i kvalitetsarbetet och vi understryker vikten av tydliga riktlinjer för att
säkra utbildningskvalitén vid universitetet. Vi instämmer i huvudsak med universitetets förslag, men
ser ett antal punkter som vi skulle vilja lyfta för ytterligare beaktande.
FaS vill försäkra sig om att de särskilda skäl som i avsnitt 2 förklaras kunna ligga till grund för att
beslut fattas om att ett visst prov ska genomföras utan anonymitetskodning, regleras på ett sådant
sätt att dessa särskilda skäl definieras på ett tydligt och rättvisande sätt. Detta för att undvika risken
att dessa undantag sätts i bruk som en regel. FaS ifrågasätter också anledningen till att koden ska
brytas när provet rättats, men innan beslut om betyg fattats. Vi förbehåller hos rätten att tro att det
är rättningen och därmed resultatet på provet som ligger till grund för betyget och därmed bör en
avkodning av provet inte ha någon betydelse för beslutsfattande om betyg.
FaS är av åsikten att studenter som anmält behov av särskilda åtgärder på grund av
funktionsnedsättning, senast tio dagar för provtillfället, ska få sina behov tillgodosedda av
tentamenssamordningen. Som avsnitt 3.3 nu lyder finns inget krav på att studenter med
funktionsnedsättning kan garanteras en skrivplats, detta trots att de anmält sig till provtillfället i tid.
Detta är inte att behandla studenter på lika villkor och FaS ställer sig kritiska till att universitetet inte
kan garantera samtliga studenter fungerade skrivplats trots krav på att studenter ska anmäla sig till
provtillfället tio dagar i förväg.
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