
 

Ordningsregler vid salstentamen 
 

 Inledning 

Reglerna gäller för samtliga salstentamina vid samtliga campusorter vid Luleå tekniska universitet samt vid de studiecentra som 

godkänts av Luleå tekniska universitet att hålla skriftlig tentamen. 

Ordningsreglerna syftar till att motverka att fusk och störande beteende förekommer vid skriftliga prov och att examinationerna 

därigenom kan genomföras på ett rättssäkert sätt. 

 

 Allmänt 

Under pågående tentamen ska anvisningar och ordningsregler ovillkorligen följas. Det är varje students skyldighet att genomföra 

de olika kontrollåtgärder som eventuellt blir aktuella. Om detta inte följs är det skäl för att avbryta tentamen. 

 

 Personliga tillhörigheter 

Tentamensvakten bestämmer var väskor, ytterkläder, pennfodral och andra personliga tillhörigheter ska placeras. 

 

 Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning 

Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning ska, liksom andra medhavda personliga tillhörigheter, förvaras i studentens 

väska eller jacka alternativt hos tentamensvakt. Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning inklusive alla alarm ska vara 

avstängda. Undantag gäller för elektronisk utrustning som utgör hjälpmedel vid funktionsnedsättning, till exempel hörapparat. 

 

 Deltagande i tentamen 

• Tentamensvakten anvisar plats i tentamenslokalen. 

• Anmäld student som infinner sig till tentamen senare än 45 minuter efter utsatt tid tappar sin plats. Ingen student får 
lämna tentamenslokalen under de första 60 minuterna av tentamen.  

• Om en student inte har anmält sig till tentamen kan studenten endast tentera i mån av plats. Studenten måste då 
uppvisa ett registreringsintyg samt ett resultatintyg och får komma in i tentamenslokalen tidigast 45 minuter efter att 
tentamen startat, dock ej senare än 60 minuter. 

• Kladd- och tentamenspapper tillhandahålls av tentamensvakt när tentamen startar. Inget annat papper får användas 

• Toalettbesök sker efter tillåtelse av tentamensvakt på särskilt anvisad toalett.  
 

 Legitimationskontroll 

För att få delta i tentamen krävs att studenten har legitimerat sig med hjälp av giltig id-handling försett med fotografi och 

signerat närvarolistan. Godkända id-handlingar är: 

• Pass 

• Svenskt nationellt id-kort 

• Svenskt körkort 

• Svenskt SIS-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet 

• Medborgare i ett EU-/EES-land utan svenskt personnummer kan använda ett nationellt id-kort. 

• LTU-kort 
 



 Hjälpmedel 

Endast sådana hjälpmedel som är angivna som tillåtna vid tentamen får användas. Studenter är skyldiga att vid uppmaning visa 

upp eventuella hjälpmedel samt eventuell annan egendom som finns vid skrivplatsen. 

 

 Förbud för tenterande studenter att samtala 

I tentamenslokalen ska råda ordning och tystnad. Om det i tentamenslokalen förekommer kommunikation mellan de 

tenterande, eller försök till sådan, har tentamensvakten rätt att omedelbart avvisa den eller de som bryter mot 

ordningsreglerna. 

 

 Inlämning av tentamen 

Studenten ska med kulspetspenna eller bläckpenna fylla i fullständiga uppgifter på försättsbladet. Vid digitala tentamen sker 

inlämning i det digitala verktyget. Vid inlämning av tentamen ska giltig ID-handling uppvisas. När tentamenstiden är slut får 

student inte längre besvara tentamensfrågorna. Inlämnad tentamen bedöms och resultat rapporteras i Ladok. 

 

 Disciplinära åtgärder 

En student som, trots tillsägelse av tentamensvakt, stör eller hindrar provets genomförande eller inte följer anvisningar kan 

uppmanas att omedelbart avbryta skrivningen och är skyldig att lämna skrivsalen. Vid störande eller hindrande av provets 

genomförande ska detta anmälas till rektor eller till den rektor delegerat 1. 

Om tentamensvakten misstänker att studenten innehar otillåtna hjälpmedel ska studenten visa upp föremålet eller föremålen.  

Vid brott mot ordningsreglerna eller misstanke om försök till vilseledande vid prov (fusk) ska detta anmälas till rektor eller till 

den rektor delegerat 2. 

 

 Vid brandlarm 

1. Lämna allt material på bänken. 

2. Lämna lokalen. 

3. Gå till återsamlingsplats. 

4. Efter godkännande att åter gå in i lokalen ska studenten besluta om tentamen ska lämnas in och rättas enligt ordinarie 

rutin eller avbryta tentamen. Student som avbryter tentamen erbjuds nytt tentamenstillfälle, normalt senast inom 14 

dagar och inom terminstid. 

 
1 Se Riktlinjer för handläggning av disciplinärenden vid Luleå tekniska universitet 
2 Se Riktlinjer för handläggning av disciplinärenden vid Luleå tekniska universitet 


