INSTRUKTIONER FÖR STUDENTER I SAMBAND MED TENTAMEN
ANMÄLAN
Anmälan till tentamen och omtentamen ska göras senast 10 dagar före och tidigast 5 veckor före tentamen i Studentportalen
http://studentportal.hig.se. Student som inte anmält sig får endast delta om plats finns och om tentamen finns uppkopierade.
Studenten får påbörja sin tentamen när 30 minuter av ordinarie tentamenstid har passerat. Detta förutsätter även att någon
annan anmält sig till samma tentamen. Om ingen anmält sig utgår tentamenstillfället.
LEGITIMATION
Giltig identitetshandling med foto ska visas vid tentamensinlämningen. Den som inte kan visa legitimation vid
tentamenstillfället skriver sin namnteckning på deltagarlistan. Snarast möjligt efter tentamenstillfället kontrolleras identiteten
vid respektive akademi.
KOMMA I TID
Studenten ska komma i god tid till tentamen, minst 15 minuter före utsatt tid. Studenterna ska pricka av sig på
anmälningslista utanför tentamenslokalen innan tillträde till lokalen beviljas. Dörrarna till tentamenslokalen låses för
genomgång och start av tentamen. När denna är klar öppnas dörrarna för anmälda studenter som kommit sent och de får då
påbörja sin tentamen. Student som kommer mer än 30 minuter för sent får inte delta i tentamen.
HJÄLPMEDEL
Det är endast tillåtet att använda de hjälpmedel utöver penna, sudd och linjal som examinator angivit på tentamens
försättsblad. Tabeller, kurslitteratur, böcker och liknande hjälpmedel får inte innehålla några anteckningar förutom namnet på
ägaren till dessa. Programmerbar räknares minnen ska vara tömda. Endast i undantagsfall är det tillåtet att låna hjälpmedel av
en medskrivande, men då sker all utväxling med hjälp av en tentamensvärd.
Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning ska – liksom anteckningspapper, almanacka, plånbok etc. – ovillkorligen
förvaras i värdeskåp, väska eller ytterkläder. Mobiltelefoner ska vara helt avstängda under tentamenstiden.
Väskor och ytterkläder ska placeras på plats som tentamensvärden anvisar. Värdesaker såsom plånbok och annat kan låsas i i
värdeskåp utanför sal 96:243 samt 13:111, när tentamen sker i någon av dessa salar. Notera att Högskolan i Gävle inte är
ansvariga för förlorade eller stulna värdesaker.
FUSK
Enligt högskoleförordningen kan disciplinära åtgärder såsom varning eller avstängning vidtagas mot student som: ”med
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov, eller när studieprestation annars skall bedömas”
Om tentamensvärd skulle misstänka någon för fusk ska värden anmoda studenten att lämna ifrån sig eventuellt bevismaterial.
Eventuellt göra omflyttning av studenten i salen. Studenten får inte avvisas eller tvingas avbryta tentamen på grund av
misstanke om fusk. Studentens tentamen plomberas. Tentamensvärden skriver en rapport som lämnas till enheten för
schema- och tentamenssamordning. Enheten delger rapporten till rektor samt för kännedom akademichef vid berörd akademi.
Misstankar om fusk ska sedan rapporteras till högskolans disciplinnämnd. Nämnden avgör vilka åtgärder som ska vidtagas
STÖRANDE UPPTRÄDANDE
Den som uppenbart stör eller hindrar prov kan åläggas att omedelbart avbryta tentamen och lämna lokalen eller omplaceras i
lokalen. Tentamensvärden ska skriftligen anmäla alla händelser av detta slag till enheten för schema- och
tentamenssamordning. Enheten delger anmälan till akademichef vid berörd akademi.
SKRIVTID
Tentamensvärd kommer att meddela när det är 10 minuter kvar av skrivtiden. Vid skrivtidens slut måste studenterna
ovillkorligen sluta skriva. Om studenten inte lämnar in tentamen i tid rapporteras detta till examinator. Examinator beslutar
om tentamen kommer att rättas.
INLÄMNING AV TENTAMEN
Ingen student får lämna lokalen under tentamens första 45 minuter. Studenten är ansvarig för att markera de sidor som
lämnas in med korrekt identitetsinformation och sidnummer innan tentamenstiden är över. Det totala antalet sidor som
använts för svaren noteras alltid. Även om man lämnar en ”blank” tentamen ska försättsblad med namn och personnummer
lämnas med. Under tentamens gång och/eller vid inlämnande av tentamen ska legitimationshandlingar visas för
tentamensvärd.
SÄRSKILDA BEHOV
Studenter med funktionshinder såsom t ex dyslexi, syn- eller hörselskada har möjlighet att använda särskilda hjälpmedel vid
tentamen. För att eventuellt få tillgång till hjälpmedel krävs en kontakt med studenthälsans samordnare för funktionshinder.
Om samordnaren för funktionshinder godkänner hjälpmedel vid tentamen ska detta meddelas inför varje tentamen till
enheten för schema- och tentamenssamordning senast 10 dagar innan tentamensdagen.
LYCKA TILL!

