Anvisningar till studenter som tenterar på annan ort
Avdelningen för utbildningsstöd 2013-09-09

Till tentamen ska du ta med dig




egna pennor, radergummi och linjal.
giltig legitimation.
övriga tillåtna hjälpmedel. Kontrollera i Blackboard eller med kursansvarig lärare
vilka hjälpmedel som är tillåtna för varje tentamen. Observera att tabeller,
kurslitteratur, böcker och liknande hjälpmedel inte får innehålla några anteckningar.
Om programmerbar räknare tillåts ska dess minne vara tömt.

Innan tentamen börjar måste du



stänga av din mobiltelefon och förvara den i ytterkläder eller väska.
placera väskor och ytterkläder på den plats tentamensvärden anvisar.

Under pågående tentamen får du inte




prata eller på annat sätt försöka kommunicera med någon annan student.
lämna rummet under de första 45 minuterna av tentamen.
använda andra hjälpmedel än de som är godkända och uppskrivna på tentamens
försättsblad.

Innan du lämnar in din tentamen ska du skriva ditt namn och personnummer (eller
anonymitetskod) på samtliga svarsblad samt sidnumrera dina svarsblad

När skrivtiden är slut måste du ovillkorligen sluta skriva och lämna in din tentamen.
Alla överträdelser av ovanstående regler kan utan särskiljning komma att anmälas till
högskolans disciplinnämnd som misstanke om fuskförsök. Anmälan till disciplinnämnden kan
resultera i en varning eller i en avstängning från högskolan under en viss tid.

Turn page to see rules in English.

Instructions to students who take exams off-campus
Departmend of Education Support 2013-09-09

You must bring the following items to the exam:




Pencils, erasers, rulers.
A valid Swedish ID-card or a passport.
Any approved aids – please check Blackboard or ask your teacher to learn which aids
are approved for this examination. Books and dictionaries may not contain notes. If
you have a programmable calculator, its memory must be erased before you start your
exam.

Before the exam starts you must



turn off your cell phone and place it in a locker, your bag or outerwear.
place bags and outerwear as per the supervisor’s instructions.

During the exam you are not allowed to




talk or in other ways communicate with fellow students.
leave the room for the first 45 minutes of the exam.
use any other aids that have not been explicitly approved and that are not written on
the examination paper.

Before you turn in your papers you must write your name, civic registration number (or
anonymous code) and page number on each sheet of paper that you turn in.
When the time for the examination has elapsed, you must stop writing immediately and
hand in your examination papers to the supervisor.
Any failure to obey these rules may without exception be reported to the Disciplinary
Board. The report to the Disciplinary Board may result in a warning or an expulsion
from university studies for a time.

