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Riktlinjer för närvaro vid Språktjänstens kurser
Enheten för språktjänst rekommenderar att följande riktlinjer följs vid all obligatorisk språkundervisning i frågor som berör frånvaro och komplettering vid frånvaro. Anvisningarna är avsedda för dig
som studerar språk vid Enheten för språktjänst vid Vasa universitet samt för alla lärare vid enheten. Anvisningarna har godkänts den 15.12.2011 och alla lärare informerar sina grupper om dessa
vid kursstarten.

Allmänt
•
•
•

Som studerande förväntas du ta ansvar för dina studier och vara aktiv.
Det är viktigt att du förstår att språkkurserna är intensiva och interaktiva till sin karaktär, och
att det därför är viktigt att delta och vara aktiv.
Du ska planera dina språkstudier noggrant. På grund av schemaläggningen är det inte möjligt att delta i olika språkkurser samtidigt.

Obligatorisk närvaro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkänd kurs förutsätter att du deltar aktivt och är närvarande. Inga procentuella andelar för
närvaro eller frånvaro räknas ut, utan du förväntas delta i undervisningen.
Det är ytterst viktigt att du deltar i den inledande föreläsningen eller första lektionen så att du får
en helhetsuppfattning om kursen och de olika uppgifterna.
Det lönar sig att vara punktlig, punktlighet uppskattas i arbetslivet. Kom i tid. På så sätt visar du
din uppskattning för dina medstudenter.
Planera din tidsanvändning på ett vuxet sätt, på förhand, såsom i arbetslivet, så att du kan vara
med på lektionerna.
Kom ihåg att deltagandet i nätkurser förutsätter också att du planerar hur du använder din tid
(till exempel en kurs på 5 sp förutsätter 135 timmars arbete, och en kurs på 3 sp innebär en arbetsinsats på 81 timmar).
Som vuxen studerande har du samma regler för frånvaro från lektionerna som i arbetslivet och
som gäller för läraren.
Godtagbara skäl för frånvaro är din egen sjukdom, att ditt barn är sjukt eller att du måste ta
hand om någon närstående sjuk människa samt vissa andra skäl av engångsnatur.
Meddela om frånvaro, i synnerhet om du är ansvarig för att hela gruppens program ska lyckas
och bli genomfört.
Arbetet på sidan om studierna är inte ett force majeure -skäl, inte heller privata resor o.d.
Om du har varit borta och har frågor om läxor eller uppgifter som ska lämnas in, vänd dig i första hand till dina studiekamrater i samma grupp.
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I språkundervisning tillämpas kontinuerlig bedömning
•
•

Är du närvarande och deltar aktivt har detta en positiv inverkan på ditt kursvitsord. Hög närvaro och hög aktivitet på lektionerna påverkar alltså ditt vitsord på ett positivt sätt.
Hög frånvaro har en negativ inverkan på ditt vitsord. Om du har mycket frånvaro har läraren
inte tillräckligt med bevis på dina kunskaper, och läraren kan inte bedöma om du nått målen. I det fallet riskerar du att få ett underkänt vitsord.

Om tiderna (studierna – arbetet – privatlivet) krockar och du måste vara borta
1. tala med din arbetsgivare eller tränare och
2. ta kontakt med läraren.
3. Om du måste vara borta, planera, diskutera och kom med ett eget förslag till komplettering. I
några fall är det möjligt att delta i den egna lärarens parallellgrupper, och i några andra fall kan
du lämna in någon kompletterande uppgift.

Akademisk frihet följs av akademiskt ansvar. Den akademiska friheten innebär inte någon fullständig frihet utan med frihet kommer alltid ett ansvar.
Du hittar Vasa universitets etiska regler på finska på adressen:
http://www.uwasa.fi/midcom-serveattachmentguid2cd8bb109f43e5069513a7bd1ac5279a/eettiset_suositukset

