Inkommen till universitetet den:
Datum ………………………...
Fyll i alla obligatoriska fält (märkta med *) på dator och skriv därefter ut dokumentet enkelsidigt,
signera och bifoga ev. bilagor

Ansökan om att få tentera på annan ort
Personuppgifter
*Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

*Namn

*Adress

*Postnummer och Ort

*E-postadress

*Telefon-/mobilnummer

Uppgifter om mina studier
*Program

*Inskrivningsår

Jag ansöker om att få tentera följande kurs (en ansökningsblankett per kurs)
*Tentadatum

*Kurskod

*Kursnamn

*Jag har följande skäl (kryssa i ett alternativ):
Egen sjukdom eller militärtjänst som gör att det inte är möjligt att resa till den ordinarie
utbildningsorten – ska styrkas med intyg.
Jag befinner mig på annan ort på grund av pågående moment som ingår i utbildningen
(praktik, examensarbete eller utlandsstudier) – ska styrkas med intyg.
Jag har resttentamen (d.v.s. en (1) examination) kvar max tre år efter sista ordinarie programtermin..
Jag studerar enligt elitidrottsavtalet

Jag har kontaktat samt fått bekräftat att jag kan tentera här och att de kan
ta emot mig det datum ovanstående tentamen är schemalagd:
*Namn på tentamensplats

*Namn på kontaktperson

*Postadress

*E-post

*Telefonnummer

Fortsättning på nästa sida →

* Jag har kontrollerat att tentamensplatsen uppfyller LTUs krav enligt
nedan:
Krav på godkänd tentamensplats
Tentamensplatsen ska ha godkänd tentamensbevakning och lokal. Godkänd
tentamensbevakning innebär att en tentamensvakt ska finnas i tentamensrummet/-lokalen
under hela skrivtiden.
Tentamensplats ska vara högskola, universitet, lärcentrum eller dylikt som bedriver högskole/universitetsstudier.
Tentamen ska ske samma datum och samma tid som tentamen genomförs på utbildningsorten.
Tentamenstiden är alltid svensk tid. Klockslag fastställs sent ange därför kl. 09.00 preliminärt.
Ansökan
Innan du fyller i ansökningsblanketten måste du ha fått bekräftat att tentamensplatsen uppfyller
kraven och att det går bra att du skriver tentamen där det datum och klockslag den är
schemalagd.
Egen sjukdom, militärtjänst, eller vistelse på annan ort i samband med pågående moment som
ingår i utbildningen ska styrkas med intyg.
•

Fyll i blanketten på dator, skriv ut, underteckna och bifoga ev. intyg (skäl 1 och 2).

•

Ansökan ska vara LTU tillhanda och ankomststämplad senast sista anmälningsdag för
tentamen på annan ort

•

Skicka ansökningsblanketten samt ev. intyg i ett kuvert märkt med kurskoden
till: Luleå tekniska universitet, Registrator, 971 87 LULEÅ.

OBS! Ofullständig ansökan avslås. Vi tar inte emot ansökan via e-post.
* Jag samtycker till att Luleå tekniska universitet behandlar mina personuppgifter i
enlighet med GDPR. För specifikation samt mer information om vilka
uppgifter som hanteras och hur, se text på webbsidan: https://www.ltu.se/
student/Studera/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort-1.50352
Underskrift
*Ort och Datum

*Namnförtydligande

Namnteckning

Institutionens beslut

Beviljas

Beviljas ej

Institutionens yttrande då ansökan ej beviljas:

Beslutsfattares underskrift

Datum:

