Reglur um próf við Lyfjafræðideild Háskóla Íslands

(frá des. 2017)

1. gr. Próftökuréttur
Til þess að öðlast próftökurétt í námskeiðum þar sem verkleg kennsla eða verkefni eru hluti
námskeiðs, skal nemandi hafa lokið öllum verklegum æfingum og verkefnum með tilskyldum
árangri. Mætingarskylda er í verklegar æfingar og öðrum námskeiðshlutum sem kennari gerir
kröfu um. Próftökuréttur er háður því að mætingarskylda sé uppfyllt ásamt kröfum um
tilskyldan árangur.
Óski nemandi eftir undanþágu til að taka próf án þess að hafa lokið verklegum æfingum eða
tilskyldum verkefnum, ber að sækja um það skriflega til deildarráðs, að höfðu samráði við
viðkomandi kennara. Einkunn úr slíku prófi verður ekki send nemendaskrá til skráningar fyrr
en nemandi hefur síðan lokið viðeigandi verklegum æfingum eða tilskyldum verkefnum.
2. gr. Sjúkrapróf
Sjúkrapróf skulu haldin ef í það er skráður nemandi sem var veikur þegar reglulegt misserispróf þess kennsluárs var haldið í námskeiðinu, enda leggi hann fram læknisvottorð samkvæmt því sem reglugerð Háskóla Íslands kveður á um.
3. gr. Fall í námskeiðum
Ef nemandi hlýtur ekki tilskylda lágmarkseinkunn á prófi í einstöku námskeiði, hefur hann rétt
á að þreyta prófið öðru sinni á næsta skólaári og þarf hann þá að skrá sig aftur í námskeiðið.
Nemandi getur nýtt sér þennan rétt tvisvar. Ef nemandi hlýtur hins vegar ekki tilskylda
lágmarkseinkunn í annað sinn, getur hann sótt um undanþágu til verkefnastjóra kennslumála
til að þreyta prófið í þriðja sinn. Undanþága þess efnis verður einungis veitt ef um sérstakar
aðstæður er að ræða og aðeins veitt einu sinni á námsferli hvers nemanda.
Athygli er vakin á því að nemandi á 1.ári í BS-námi þarf að ná öllum áföngum þess námsárs til
að komast örugglega upp á 2.ár.
4. gr. Endurtökupróf
Nemandi sem fellur á prófi í námskeiðum deildarinnar (námskeið með LYF númeri), á ekki rétt
á endurtökuprófi. Nemandi á lokaári í námsleið (BS eða MS) á þó rétt á að taka upp námskeið
sem hann fellur í, ef viðkomandi á kost á að útskrifast við næstu brautskráningu að prófi loknu.

Nemandi á einungis rétt á að taka eitt endurtökupróf, á hvorri námsleið. Endurtökupróf eru
haldin samtímis sjúkraprófum eftir að vorprófum lýkur og er greitt sérstakt gjald fyrir þau.
5. gr. Námsefni til prófs
Kennara er heimilt að prófa úr fyrirlestrum eða verkefnum/dæmum unnum í kennslustund,
námsefni í kennslubók, ítarefni afhent í kennslustund eða birt á heimasíðu námskeiðs, svo og
öðru ítarefni sem kennari vísar til.

6. Aðrar reglur
Varðandi framkvæmd prófa að öðru leyti, er vísað til reglugerðar Háskóla Íslands um próf.

