Tentamensregler

1 Skrivsalen öppnar 15 min innan provstart.
2 Giltig fotolegitimation skall uppvisas vid registrering och inlämning av
färdig tentamen. Utan legitimation får du inte tentera.
3 Placera ytterkläder och väska på anvisad plats (ej vid skrivplats). All privat
elektronisk utrustning (mobiltelefon, datorer, mp3-spelare) skall förvars
avstängda tillsammans med ytterkläder och väska.
4 Vid din skrivplats får du ha:
 Skriv- och ritverktyg
 Skrivpapper
Tillhandahålles av tentamensvakterna
 Mat och dryck
 Tillåtna hjälpmedel
Läraren upplyser dig i förväg om vilka hjälpmedel utöver penna, sudd och
linjal du får använda under tentamen, till exempel miniräknare, tabeller
och lexikon. Tillåtna hjälpmedel anges också på skrivningens försättsblad.
5 Dörrarna till skrivsalen låses vid angivet klockslag. Studerande som
kommer högst 30 min försent släpps in när 30 min av skrivtiden har gått.
Studerande som kommer mer än 30 min försent får inte tentera.
6 Ingen studerande får lämna skrivsalen under de första 30 min.
7 Medan skrivningen pågår är varje form av informationsutbyte med andra
studenter förbjudet.

8 Den som uppenbart stör vid tentamen, kan åläggas att omedelbart
avbryta skrivningen och lämna salen. Tentamensvakten anmäler
händelsen direkt till utbildningsledare och ansvarig lärare.
9 Vid toalettbesök noteras både namn och tid. Endast en studerande åt
gången får lämna salen för toalettbesök. Om du lämnar salen av annan
anledning än toalettbesök anses du ha avbrutit tentamen och får ej
fortsätta skriva.
9 Du måste lämna in din tentamen inom angiven tid. Även om du inte
besvarat frågorna måste du lämna in så kallad ”blank” tentamen, det vill
säga försättsbladet komplett ifyllt.
10 Du får inte lämna in din tentamen förrän tidigast 30 minuter efter det att
skrivningen har börjat. I samband med att du lämnar in tentamen ska du
visa upp giltig fotolegitimation. Se till att namn och personnummer står
på varje blad du lämnar in.
11 Tentamensresultat lämnas av ansvarig lärare inom 15 arbetsdagar efter
tentamensdatum.
12 Fusk eller störande beteende betraktas som disciplinbrott och anmäls till
utbildningsansvarig.

