Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

Ordningsregler vid tentamenstillfället (Får inte medtas från tentalokalen)
1. Inledning
Dessa ordningsregler ersätter tidigare beslutade ordningsregler (dnr 1562-05). Reglerna gäller för samtliga
salstentamen 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.
2. Allmänt
Under pågående tentamen ska tentamensvaktens anvisningar och ordningsregler ovillkorligen följas.
Det är varje students skyldighet att tillämpa de olika kontrollåtgärder som tentamensvakterna enligt
reglerna får göra. Om detta inte följs är det skäl för att avbryta tentamen.
3. Värdesaker, väskor, ytterkläder och andra personliga tillhörigheter
Tentamensvakten bestämmer var väskor, ytterkläder, pennfodral och andra personliga tillhörigheter,
ska avlämnas.
4. Mobiltelefoner
Mobiltelefoner ska, liksom andra medhavda personliga tillhörigheter, förvaras i studentens väska eller jacka
alternativt hos tentamensvakt. Mobiltelefoner ska vara avstängda under pågående tentamen.
En mobiltelefon räknas som ett otillåtet hjälpmedel.
5. Placering i tentamenslokalen/tentalokalen
Tentamensvakten anvisar plats i tentamenslokalen. Tentamen ska börja på utsatt tid, studenten ska komma
i god tid till tentamen så att denne har hittat angiven plats innan tentamen börjar.
6. Deltagande i tentamen
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 om plats. Studenten måste då uppvisa ett
registreringsintyg och får komma in i tentamenslokalen 45 minuter efter att tentamen påbörjats.
7. Hjälpmedel
Endast sådana hjälpmedel som är definierade på tentamen är tillåtna. Tentamensvakt ska både kontrollera
att inga otillåtna hjälpmedel finns tillgängliga och göra stickprovskontroller under tentamenstiden.
Studenter är skyldiga att vid uppmaning från tentamensvakt visa upp papper och hjälpmedel. Lärare eller
tentamensvakt har rätt att kontrollera hjälpmedel.
8. Papper
Märkta kladd- och tentamenspapper tillhandahålls när tentamen startar. Tentamensvakten delar ut papper.
Inget annat papper får användas.
9. Legitimationskontroll
Vid tentamens början ska studenten legitimera sig med hjälp av giltig ID-handling försett med fotografi.
Även LTU-kortet är en giltig ID-handling vid tentamenstillfället. Studenten ska skriva sin namnteckning
med bläck på placeringslista och förtydliga namnteckningen genom att namnet textas.
10. Toalettbesök
Toalettbesök sker på särskilt anvisad toalett.
Tentamensvakt ska anteckna namn, personnummer, kurskod och tidpunkt (in/ut) på tentand som gör
toalettbesök på en särskild lista. Efter tentamen ska denna lista lämnas in till tentamensadministrationen.
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11. Förbud för tenterande studenter att samtala
I tentamenslokalen ska råda ordning och tystnad. Om det i tentamenslokalen förekommer otillåten
kommunikation mellan de tenterande, eller försök till sådan, har tentamensvakten rätt att omedelbart
avvisa den eller de som bryter mot ordningsreglerna.
12. Brott mot ordningsreglerna samt misstanke om försök till vilseledande vid prov
I händelse av brott mot ordningsreglerna eller misstanke om försök till vilseledande vid prov (fusk) ska
detta anmälas till rektor.
En student som, trots tillsägelse av tentamensvakt, stör eller hindrar provets genomförande eller inte följer
tentamensvaktens anvisningar om placering av personliga tillhörigheter kan av tentamensvakten uppmanas
att omedelbart avbryta salsskrivningen och är skyldig att lämna skrivsalen. Händelsen ska anmälas till
rektor och kan leda till disciplinära åtgärder.
Om tentamensvakten misstänker att studenten innehar otillåtna hjälpmedel, eller har personliga
tillhörigheter tillgängliga vid skrivplatsen, ska studenten visa upp föremålet eller föremålen för tentamensvakten. En student får inte avvisas från, eller tvingas avbryta, provet på grund av misstanke om försök till
vilseledande vid prov (fusk). Innehav av otillåtna hjälpmedel ska anmälas till rektor och kan leda till
disciplinära åtgärder.
Tentamensvakten antecknar händelseförloppet, namn och personnummer på studenten och överlämnar
detta tillsammans med tentamen och övrigt bevismaterial till ansvarig lärare. Ansvarig lärare gör den
formella anmälan till rektor som avgör om anmälan skall föras vidare till universitets disciplinnämnd.
13. Inlämning av tentamen
Studenten ska med bläck fylla i fullständiga uppgifter på försättsbladet.Vid inlämning av tentamen ska
giltig ID-handling uppvisas. Ingen av de tenterande studenterna får lämna tentamenslokalen utan att
lämna in försättsbladet. Även studenter som inte besvarat frågorna måste lämna in s.k. blank tentamen,
d.v.s. ifyllt försättsblad/mapp. När tentamenstiden är slut ska fullständig tentamen vara ifylld och inlämnad.
Vid brandlarm gäller nedanstående:
1. Lämna allt material på bänken
2. Lämna lokalen
3. Gå till återsamlingsplats
De studenter som väljer att avbryta sin tentamen ska erbjudas ett nytt tentamenstillfälle i nära
		 anslutning till det avbrutna tentamenstillfället – normalt senast inom 14 dagar och inom
		terminstid.
n

Nedan kriterier gäller:
n Student tillsammans med en tentamensvakt går in i lokalen och får hämta sina personliga
			 tillhörigheter och eventuellt tentamensfrågor.
n Tentamen lämnas in och avprickas på placeringslistan.
n Studenten lämnar lokalen.
Inlämnad tentamen = rättning sker enligt vanlig rutin
Inlämning sker enligt nedan rutin:
n Tentamensvakten och studenten hämtar tentamen och på samma gång kontrollerar
			 ID-handling samt att allt är ifyllt korrekt.
n Tentamen lämnas in och avprickas på placeringslistan.
n Studenten lämnar lokalen.
n

		

