Regler för dig som tenterar på annan ort
Avdelningen för utbildningsstöd 2019-06-17

Till tentamen ska du ta med dig




Pennor, radergummi och linjal
Giltig legitimation
Övriga tillåtna hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel
Kontrollera med kursansvarig lärare vilka hjälpmedel som tillåts för din tentamen.
Böcker, formelsamlingar, tabeller och liknande hjälpmedel får inte innehålla anteckningar.

Innan tentamen börjar ska du




Stänga av din mobiltelefon och lägga den där tentamensvakten anvisar
Placera ytterkläder och väska där tentamensvakten anvisar
Om du får använda programmerbar miniräknare ska du tömma dess minne

Under pågående tentamen får du inte





Prata med eller på annat sätt kommunicera med andra studenter
Lämna rummet under de första 45 minuterna
Använda andra hjälpmedel än de som är tillåtna
Använda din mobiltelefon

Innan du lämnar in din tentamen ska du



Skriva namn och personnummer på försättsbladet och samtliga svarsblad
Sidnumrera svarsbladen

När skrivtiden är slut måste du genast sluta skriva och lämna in din tentamen.

Alla brott mot ovanstående regler anmäls som misstänkt fuskförsök till högskolans disciplinnämnd.
Anmälan till disciplinnämnden kan resultera i en varning (som innebär att din tentamen inte rättas)
eller avstängning från studier under upp till sex månader.

Turn page to see rules in English

Regulations for off-campus examinations
Department of Education Support 2019-06-17

You must bring the following items to your exam




Pencil, eraser and ruler
Valid ID
Any other authorised examination aids

Regarding authorised examination aids:
Please check with your teacher which aids are authorised for your examination.
Books, dictionaries, tables and similar aids may not contain notes.
Before the exam starts you must




Turn off your cell phone and place it per the invigilator’s instructions
Place your outerwear and bag as per the invigilator’s instructions
If you are allowed to use a programmable calculator, please empty its memory

During the exam you may not





Talk to or in other ways communicate with other students
Leave the room for the first 45 minutes
Use unauthorised aids
Use your cell phone

Before you turn in your exam you must


Write your name and your Swedish personal identity number plus page number on each
answer sheet

When the exam time is up, you must stop writing immediately and turn in your examination papers
to the invigilator.

Any violation of these rules will be reported to the Disciplinary Board as an attempt at cheating. The
disciplinary board may decide to issue a warning (in which case your exam will not be graded) or
suspend you for up to six months.

Vänd sida för att läsa reglerna på svenska.

