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Handledning för stavens seminarieexamen
Riktlinjer för examensavslutning

• Examensavslutningen är ett sätt att uppmärksamma seminarieeleverna för deras ansträngningar 
och prestationer.

•	 Seminarieexamen	bör	hållas	årligen	på	stavsnivå.

•	 För	att	vara	kvalificerad	för	att	ta	examen	från	seminariet	måste	en	elev	ha	genomgått	åtta	terminers	semi-
nariestudier	och	få	en	enhetsledares	rekommendation.

◦ För att slutföra en studiekurs måste eleverna närvara vid minst 75 % av lektionstillfällena, läsa den 
skriftbok som studiekursen handlar om under minst 75 % av terminens kalenderdagar och klara kurs
ens kunskapsutvärdering med ett resultat av minst 75 %.

◦ Det finns kompenserande uppgifter för elever som inte nått upp till de här kraven.

• Endast de förtryckta underskrifterna av ordförande för kyrkans utbildningsråd samt seminarie-  och institu-
tadministratören	står	på	examensdiplomen.

• Om möjligt ska seminarieexamen inte hållas före läsårets slut, så att diplom kan delas ut vid examensce-
remonin.	Diplomen	ges	till	stavens	representant	(vanligtvis	en	tilldelad	högrådsmedlem)	som	delar	ut	dem	
under	stavens	seminarieexamen.

• Om seminarieexamen hålls före läsårets slut kan examenskandidater fortfarande uppmärksammas 
genom att	få	ett	tomt	diplomomslag.	När	diplomen	är	tillgängliga	kan	de	skickas	till	examenselever	eller	
ges till	stavs-		eller	församlingsledare	som	sedan	delar	ut	dem.

•	 Diplom	till	elever	som	inte	fått	en	enhetsledares	rekommendation	ges	till	biskopen	så	att	han	kan	över-
lämna	dem	till	eleverna	vid	ett	senare	tillfälle.	Elever	utan	enhetsledares	rekommendation	uppmärksam-
mas	inte	vid	examenstillfället.

Diplom för genomgången kurs

Diplom för genomgången kurs kan ges till elever när de fullgjort en seminarietermin genom att ha närvarat 
vid minst 75 % av lektionstillfällena, läst den skriftbok som studiekursen handlar om under minst 75 % av 
terminens dagar och klarat kursens kunskapsutvärdering med ett resultat av minst 75 %.

Beroende på stavens behov bedömer lokala seminarieadministratörer, i samråd med stavens ledare, 
om, när och var diplom för genomgången kurs ska skrivas ut och delas ut. Diplom för genomgången 
kurs kan skrivas ut och distribueras varje termin, i slutet av varje år, eller inte alls. Diplomen kan delas 
ut vid seminarieexamen, på seminarielektioner eller på annat sätt.
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Roller och ansvar

Stavspresidenten

• rådgör med stavens utnämnda seminarierektor eller koordinator för att förbereda och planera stavens 
seminarieexamen

• har tillsyn över huruvida examenskandidater får enhetsledarens rekommendation

• ger stavens handledare för seminariet eller högråd i uppgift att samordna stavens 
seminarieexamensprogram.

Biskopen har följande ansvar:

•	 Han	avgör	om	han	ska	ge	en	enhetsledares	rekommendation	till	varje	examenskandidat.	Huruvida	elev-
erna	är	kvalificerade	för	en	enhetsledares	rekommendation	ska	inte	tas	upp	med	seminarieprogrammen.

• Han informerar seminarieelever om de inte har fått en enhetsledares rekommendation och varför så är 
fallet.	Biskopen	ska	vara	särskilt	angelägen	om	att	informera	elevens	föräldrar	eller	vårdnadshavare	om	
eleven	inte	ska	delta	i	seminariets	examensprogram.

• Han ger en lista till stavspresidenten över elever som fått en enhetsledares rekommendation och ska 
läggas	till	i	stavens	examensprogram.

Enhetsledares rekommendation inför seminarieavslutning

För stavspresidenter och biskopar

•	 Biskopens	rekommendation	av	en	elev	för	seminarieexamen	”intygar	att	eleven	är	värdig	och	fast	beslu-
ten	att	leva	enligt	evangeliets	normer”	(Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 
[2020],	15.1.5,	JesuKristiKyrka.org).

•	 Biskopen	eller	en	av	hans	rådgivare	kan	utgå	från	regelbundet	inplanerade	intervjuer	som	grund	
för	att	avgöra	om	han	ska	ge	en	enhetsledares	rekommendation	till	en	examenskandidat	eller	inte.	
Det	är	inte	nödvändigt	att	hålla	en	separat	intervju	med	de	här	eleverna	för	att	ge	en	enhetsledares	
rekommendation.

•	 Det	är	upp	till	biskopen	att	för	varje	examenskandidat	avgöra	huruvida	han	ska	ge	en	enhetsledares	
rekommendation.

• Seminarierektorer eller koordinatorer ser till att alla stavspresidenter förstår att eleverna måste ha 
en enhetsledares	rekommendation	för	att	kunna	ta	examen	från	seminariet.

• Stavspresidenten ser till att alla biskopar och grenspresidenter förstår att eleverna måste ha en enhets-
ledares	rekommendation	för	att	kunna	ta	examen	från	seminariet.

•	 Endast	elever	som	kvalificerat	sig	akademiskt	för	ett	diplom	ska	uppmärksammas	på	stavens	
seminarieexamen.
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Exempel på program för seminarieexamen

[Stavens namn]

Seminarieexamen

[Datum/tid (rekommenderad längd: 1 timme)]

[Plats]

Presiderande:

Mötesledare:

Pianist:

Sångledare:

Välkomsthälsning:

Inledningspsalm:

Inledningsbön:

Tal om att delta i seminarieprogrammet:

Elev(er) som talar:

Musiknummer:

Elev(er) som talar:

Några ord från S&I- representanten:

Tal av en medlem i stavspresidentskapet:

Utdelning av seminariets diplom:

Avslutningspsalm:

Avslutningsbön:
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Följande är förslag på namn som kan tas med i det tryckta programmet:

•	 Områdespresidentskapet	(om	tillämpligt)

•	 Missionspresidentskapet	(om	tillämpligt)

• Stavspresidentskapet

•	 Biskopsråd	eller	grenspresidentskap

•	 Kyrkans	utbildningsråd

•	 Chefen	för	Kyrkans	utbildningsverksamhet

•	 Administratören	för	Kyrkans	seminarier	och	religionsinstitut

•	 Områdeschefen	för	Kyrkans	seminarier	och	religionsinstitut

•	 Regionchefen	för	Kyrkans	seminarier	och	religionsinstitut.



5

Handledning för institutets examen

Obs:	När	biskopar	och	stavspresidenter	nämns	nedan	gäller	det	även	grenspresidenter	respektive	
distriktspresidenter.

Riktlinjer

•	 Den	årliga	examensavslutningen	är	ett	sätt	att	uppmärksamma	instituteleverna	för	deras	ansträngningar	
och	prestationer.

•	 Examen	bör	hållas	årligen.

•	 Institutexamen	bör	hållas	på	skol-		eller	stavsnivå.	Det	gör	det	också	möjligt	för	staven	att	samordna	tillfället	
med skolprogram och andra stavsprogram som ska ha examensceremonier, utifrån vad lokala administra-
törer	och	ledare	bedömer	vara	lämpligt.

•	 Om	möjligt	bör	examensceremonier	hållas	efter	läsårets	slut.

• Om beslut fattas om att inte hålla några examensceremonier kan diplom begäras ut av elever som 
fått en enhetsledares	rekommendation	och	skrivas	ut	av	institutprogrammet	när	läsåret	är	slut.

•	 Elever	som	kvalificerar	sig	för	examen	måste	ha	tagit	minst	14	poäng	i	institutets	kurser:	4	kurser	i	Evangeli-
ets	hörnstenar	(totalt	8	poäng)	och	3	valfria	kurser	(totalt	6	poäng).

•	 För	att	fullgöra	en	kurs	måste	eleverna	1)	uppfylla	närvarokravet,	2)	slutföra	tilldelade	läsuppgifter	och	3)	
uppfylla	kraven	för	övningar	för	Höj	nivån	på	kunskapen.	Det	finns	möjlighet	för	elever	som	inte	uppfyller	
de	här	tre	kraven	att	ta	igen	det	genom	extraarbete.	Examenskandidater	bör	uppmanas	att	ansöka	om	att	
bli	uppmärksammade	på	examensdagen.

• Examenskandidater måste få en enhetsledares rekommendation för att examensansökan ska 
vara fullständig.

• Endast de förtryckta underskrifterna från ordföranden för kyrkans utbildningsråd samt seminarie-  
och institutadministratören	står	på	examensdiplomen.

•	 Vid	den	årliga	examensceremonin	kan	institutprogrammet	välja	att	uppmärksamma	de	elever	som	har för-
tjänat	Diplom	för	genomgången	kurs	eller	Diplom	för	närvaro.

Roller och ansvar

Stavspresidenten som har uppdrag i det innevarande Institutets rådgivande råd (se Handbok 1: 
Stavspresidenter och biskopar [2010], 11.2.2) eller hans ombud

• rådgör med den lokala institutchefen i förberedelserna för och planeringen av examen

• godkänner det slutgiltiga examensprogrammet

• talar eventuellt vid examen och kan bistå i uppmärksammandet av examenskandidater samt 
dela ut examensdiplomen.
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Alla stavspresidenter eller deras ombud

• ser till att biskoparna förstår kravet på enenhetsledares rekommendation som det förklarats av insti-
tutchefen.	Eleverna	ansvarar	för	att	be	om	en	enhetsledares	rekommendation	för	att	examensansökan	
ska	bli	komplett.

•	 bör	vara	medvetna	om	att	de	kan	få	flera	mejl	från	flera	olika	institutprogram	beroende	på	var	de	unga	
vuxna i staven deltar i institutet

• närvarar vid examen och uppmärksammar stavsmedlemmarnas insatser

•	 inbjuds	att	sitta	på	förhöjningen	om	de	har	elever	som	deltar	i	examen.

Biskopen eller en av hans rådgivare

• intervjuar examenskandidater allteftersom de ber om att få en enhetsledares rekommendation

• kan, enligt egen bedömning, välja att ge eller inte ge en enhetsledares rekommendation till en ansö-
kande.	Om	biskopen	eller	hans	rådgivare	inte	undertecknar	enhetsledarens	rekommendation	på ansök-
ningshandlingarna	är	ansökan	inte	komplett	och	eleven	kan	inte	ta	examen.

• är skyldig att informera examenskandidater om och varför de inte får en enhetsledares rekommendation

• inbjuds att närvara vid examen om han har elever som deltar i examen, för att uppmärksamma försam-
lingsmedlemmarnas	insatser.

Enhetsledares rekommendation för examen vid institutet

Institutchefen

• ser till att varje stavspresident förstår kravet att eleven måste ha en enhetsledares rekommendation för 
att	kunna	ta	examen	från	institutet.

Stavspresidenten eller hans ombud

•	 ser	till	att	varje	biskop	också	förstår	det	här	kravet.

Biskopen eller en av hans rådgivare

•	 träffar	varje	sökande.	Om	eleven	får	en	enhetsledares	rekommendation	för	institutexamen	visar	det	att	
eleven	förstår	och	strävar	efter	att	tillämpa	Jesu	Kristi	evangeliums	principer	och	läror	som	han	eller	hon	
lärt	sig	under	sin	tid	i	institutet	och	”bekräftar	att	han	eller	hon	är	värdig	och	fast	besluten	att	följa	nor-
merna som beskrivs i Vägledning för de unga	eller	liknande	normer	för	unga	vuxna”	(se	Handbok 1,	11.2.3).

• kan använda de regelbundna intervjuerna med unga vuxna som grund för att ge eller inte ge en enhets-
ledares	rekommendation	till	dem	som	examenskandidater.	Det	är	inte	nödvändigt	att	hålla	en	separat	
intervju	med	institutets	examenskandidater	för	att	ge	en	enhetsledares	rekommendation.

• kan, enligt egen bedömning, välja att ge eller inte ge en enhetsledares rekommendation till en ansök-
ande.	Om	biskopen	eller	hans	rådgivare	inte	undertecknar	enhetsledarens	rekommendation	på ansök-
ningshandlingarna	är	ansökan	inte	komplett	och	eleven	kan	inte	ta	examen.

•	 är	skyldig	att	informera	examenskandidater	om	och	varför	de	inte	får	en	enhetsledares	rekommendation.






