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Checklista 
Förlängd tid, enskild tenta alt. tenta vid dator eller talböcker i 
samband med skriftlig tentamen 
 
Det här gäller dig som pga. en funktionsnedsättning är beviljad förlängd tentatid, enskild tenta 
och/eller tenta vid dator eller om du behöver använda talböcker under tentan. Vid Luleå tekniska 
universitet tillämpas 50% förlängning av ordinarie tid, dock max två timmar. 

För att allt ska fungera har du som student ansvar för några saker: 

 

1. Du ska alltid, senast sista anmälningsdag, anmäla dig till tentan på webben, via ”Mitt LTU”. 

Observera, om du inte har anmält dig till tentamen kan du endast tentera i mån av plats och du får 

tidigast komma in i tentalokalen 45 minuter efter att tentamen påbörjats. 

 

2. Utöver detta ska du även, senast sista anmälningsdag, ansöka till tentasamordnaren vilken typ 

av tentamen du ska ha. Dvs. om du ska ha förlängd tid, enskild tenta, tenta vid dator att skriva 

på, tenta vid dator med talsyntes (uppläsning) eller talböcker. Ansökan gör du på ett 

webbformulär som finns på ”Mitt LTU” och även på funkasidan. Ansökan som inkommer efter 

sista anmälningsdag behandlas inte. 

 

3. Om du är talboksanvändare med ett nedladdningskonto i Legimus och är i behov av talböcker 

under tentan ska det anges vid anmälan. Detta gäller enbart när litteratur är tillåten på tentan. 

Om du har frågor, kontakta biblioteket. 

 

4. Om du ska använda dator med talsyntes (uppläsningsfunktion), ansvarar du för att kontakta 

kursansvarig lärare och be honom/henne att maila tentan elektroniskt till tentasamordnaren. Då 

läggs tentan på ett USB-minne och på tentadagen får du både USB-minnet och datorn av 

tentavakten. Tentan ska mailas till: tentamen@ltu.se  

 

5. Några dagar innan tentan ska du kontakta tentasamordnaren för att få veta när och var du ska 

tentera. E-post: tentamen@ltu.se Tel: 0920 – 49 16 15.  

 

6. Ni som läser en distansutbildning vid Institutionen för Hälsovetenskap och ska tenta på annan 

ort, kontakta institutionen direkt.  E-post: tentamen.halsovetenskap@ltu.se  

 

 

Här kan du läsa mer om anmälningstider och annat viktigt som rör tentor på LTU:  

http://www.ltu.se/tentamen 

 

Vänliga hälsningar, 

Kina 

0920-49 20 00 

www.ltu.se/funka 

 

 

https://www.ltu.se/_special-polopoly/FormArticle.htm?a=66233
http://www.ltu.se/edu/studentwebben/stod-under-studietiden/Funka/2.88759/Stod-som-du-behover-ansoka-om-1.154182
mailto:tentamen@ltu.se
mailto:tentamen@ltu.se
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Examinationsperioder läsåret 2016/2017 

 

Period Tentamensdatum Sista anmälningsdatum 

1 2016-10-22 t.o.m. 2016-10-28 2016-10-07 

2 2017-01-09 t.o.m. 2017-01-14 2016-12-19 

3 2017-03-17 t.o.m. 2017-03-24 2017-02-24 

4 2017-05-26 t.o.m. 2017-06-02 2017-05-11 

 

 

 

Omexaminationsperioder läsåret 2016/2017 

 

Period Tentamensdatum Sista anmälningsdatum 

1 2016-12-17 t.o.m. 2016-12-22 2016-12-02 

2 2017-03-13 t.o.m. 2017-03-15 2016-02-24 

3 2017-05-11 t.o.m. 2017-05-13 2017-04-27 

4 2017-08-16 t.o.m. 2017-08-26  

 

2017-08-02 

 


