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Regler vid kurs i svenska författningar 
Följande regler gäller vid kurs i svenska författningar. Deltagare i kursen ska följa dessa 

regler samt övriga anvisningar från kursansvariga. 

Kursen motsvarar ca 5 veckors heltidsstudier, eller 7,5 hp. Den är webbaserad och genom-

förs som distanskurs, är kostnadsfri och ges helt på svenska. Kursen kan läsas på heltid el-

ler deltid, men om den läses parallellt med att praktisk tjänstgöring genomförs, får kursen 

inte genomföras på arbetstid. 

Kursen ges kontinuerligt förutom under sommaren då det är uppehåll, men eftersom den 

tekniska lösningen enbart kan hantera ett visst antal aktiva deltagare samtidigt, sker in-

släpp i kursmodulen med jämna mellanrum då det har frigjorts platser. 

Man får ta den tid på sig att slutföra kursen som man behöver. Om man är inaktiv under en 

längre tid (flera månader), kan man komma att tillfälligt stängas av för att inte uppehålla 

en plats för annan sökande. Man får dock fortsätta igen när man meddelar att man vill det, 

och då det finns en ledig plats.  

Anmälan till kursen 
Man anmäler sig till kursen genom att skicka mejl till Umeå universitet, epostadress: 

sos.jf@umu.se . 

Fusk 
Kursanordnaren informerar kontinuerligt under kursens gång om vad som anses vara fusk 

och plagiat. Informationsmaterial om vad fusk och plagiat är och vad som händer om man 

fuskar eller plagierar, finns hela tiden tillgängligt för kursdeltagaren.  

Det är kursanordnaren som bedömer om fusk har förekommit. Om en kursdeltagare kon-

stateras ha fuskat eller plagierat, kommer detta att rapporteras till Socialstyrelsen och dia-

rieföras i personens ärende.  

En person som har fuskat eller plagierat, stängs av från kursen och har således inte fått 

godkänt resultat på kursen.  

Tidigast en månad efter att Socialstyrelsen har konstaterat att en person har fuskat eller 

plagierat, kan deltagaren efter kontroll av kursanordnaren, få plats på kursen igen (när det 

finns en plats ledig). Socialstyrelsen meddelar kursdeltagaren och kursanordnaren det da-

tum då kursdeltagaren tidigast kan återuppta kursen. 

Kostnader i samband med kursen  
Kursdeltagaren är själv ansvarig för eventuella kostnader i samband med kursen.  
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