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Regler för salstentamen för studenter vid Högskolan på Gotland

Regler för salstentamen för student vid Högskolan på
Gotland
Allmänna regler
Vid salstentamina ska studenten ovillkorligen rätta sig efter tentamensvaktens anvisningar.
Det är tentandens skyldighet att följa tillsägelser och underkasta sig de kontrollåtgärder som
skrivvakten enligt reglerna får utföra.

Ankomsttid
Studenten ska infinna sig i god tid före den utsatta tentamen. Den student som anländer senare än 15 minuter efter utsatt tentamenstid äger ej rätt att deltaga. Studenten får inte lämna
skrivsalen under de första 45 minuterna. Detta gäller även den som väljer att ej fullfölja skrivningen. Vid skrivningar med kortare skrivtid exempelvis s.k. ”duggor” kan andra tider än ovan
gälla.

Legitimation
Tentanden ska kunna visa upp giltig fotolegitimation. Fotolegitimationen måste kunna styrka
tentandens identitet för att anses som giltig. Giltig innebär svenskt eller nationellt id-kort,
svenskt körkort eller pass. Tentamensvakten bestämmer hur och när identitetskontrollen ska
göras. Om giltig fotolegitimation saknas är tentamen ogiltig. Om identitetskontroll görs före
tentamen kan dock studenten själv, innan tentamens start, hämta ansvarig lärare/studieadministratör, som får ta ställning till om han/hon får tentera.

Placering i tentamenssal
Studenten ska följa tentamensvaktens anvisningar och före tentamens start placeras planerat
eller slumpmässigt i skrivsalen. Fri placering är ej tillåten. Vid omtentamen får student som ej
anmält sig i förväg skriva i mån av plats.

Personliga tillhörigheter
Personliga tillhörigheter, exempelvis väskor och ytterkläder, får ej medtagas till skrivplatsen.
De hjälpmedel som är tillåtna under skrivtillfället ska därför tas fram ur väska eller motsvarande innan tentamens start.
Under pågående skrivning får väska öppnas endast i närvaro av tentamensvakten. Mobiltelefon eller annan sändande/mottagande utrustning ska vara avstängd och får ej medföras till
tentamensplatsen. Detta gäller även mp3-spelare och dylikt.

Hjälpmedel, extra tid, kladd- och skrivpapper
Endast sådana hjälpmedel som finns angivna på skrivningens försättsblad får användas. Om
enskild tentand är beviljad särskilda hjälpmedel ska detta intygas av läraren innan tentamen.
Tentamensvakten kontrollerar medförda hjälpmedel via stickprov. Lån av hjälpmedel mellan
skrivande får endast ske om de förmedlas genom tentamensvakten.
Om en tentand är beviljad extra tid ska detta intygas av lärare/kursansvarig innan tentamen.
Kladd- och skrivpapper tillhandahålls av tentamensvakten. Studenten får ej medföra egna
papper till skrivplatsen. En tentamen som skrivs på annat papper kommer att betraktas som
ogiltig.
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Pauser och samtal under tentamen
Studenten kan beviljas kortare paus för toalettbesök, dock tidigast 45 minuter efter tentamensstart. Skrivvakten ger besked innan skrivningen om vilka toaletter som får användas.
Rökpaus medges ej.
Samtal mellan tentanderna är förbjudet. Förbudet gäller såväl i tentamenssalen som under
eventuella toalettbesök.

Brandlarm under tentamen
Vid händelse av brandlarm under tentamen ska tentanden ovillkorligen följa skrivvaktens
anvisning. Tentamensvakten informerar tentanderna till vilken uppsamlingsplats de ska bege
sig och ser till att alla är med.
Om brandlarm utlöses ska tentandens skrivning lämnas kvar på skrivplatsen.
I ej rådande krissituation är det under utrymning och på uppsamlingsplatsen normalt förbjudet
att samtala tentander emellan. Det är vaktens ansvar att kontrollera att fusk inte begås, se
mer under rubriken ”Misstanke om fusk”.
Det kan i vissa fall vara nödvändigt att avbryta en pågående tentamen p.g.a. brandlarm. Tentamensvakten beslutar om examinator/kursansvarig ska kontaktas. Han/hon får sedan besluta om provet ska avbrytas eller fortsätta. Om tentamen måste avbrytas ska studenten erbjudas ett nytt tentamenstillfälle så snart som möjligt. Den tentand som lämnat in skrivningen
innan brandlarm berörs därvid ej.
Om tentamenstillfället fortsätter ska det utsträckas med tid motsvarande den tid uppehållet
pågått. Vid längre avbrott än 20 minuter ska examinator/kursansvarig konsulteras om eventuell fortsättning av tentamenstillfället.
Efter ett avbrott på grund av brandlarm ska tentamensvakten alltid skriva en händelserapport
där det även ska framgå hur länge uppehållet pågått. Rapporten lämnas tillsammans med
skivningarna till kursansvarig/examinator, som sedan får besluta om tentamen ska anses som
giltig eller ogiltigförklaras.

Inlämning av tentamen
Skrivvakten meddelar när 10 minuter återstår av skrivtiden. Efter avslutad skrivning överlämnar studenten personligen sin tentamen till vakten. Även en ”blank” skrivning ska överlämnas.
Studenten får inte lämna lokalen utan att lämna in ett fullständigt ifyllt tentamensomslag. Även
den som lämnar in ”blankt” måste lämna in ett korrekt ifyllt omslag.

Störande uppträdande
Den student som stör eller hindrar vid prov ska åläggas att omedelbart avbryta provet och
lämna skrivsalen. Det är skrivvakten som avgör om det finns skäl att avvisa en student. En
beskrivning av händelseförloppet, tillsammans med namn och personnummer på tentanden,
ska göras. Det inträffade ska sedan anmälas till läraren/kursansvarig. Läraren/kursansvarig
avgör om förseelsen ska anmälas till rektor. Rektor beslutar i sin tur om ärendet ska hänskjutas till Högskolans disciplinnämnd.

Misstanke om fusk
I händelse av misstanke om att studenten har otillåtna hjälpmedel under tentamen, ”samarbetar”, stör eller hindrar provet ska tentamensvakten förfara på följande sätt: Studentens och
eventuella vittnens personnummer och namn antecknas och studenten anmodas att lämna
ifrån sig eventuellt bevismaterial. Tentamensvakten ska noggrant nedteckna händelseförloppet och gjorda iakttagelser. Om t ex studenten vägrar att lämna ifrån sig eventuellt bevismaterial, ska också detta nedtecknas och anmälas. Det inträffade ska sedan anmälas till lära-
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ren/kursansvarig. Läraren/kursansvarig ansvarar för att misstanke om fusk anmäls till till rektor. Rektor beslutar i sin tur om ärendet ska hänskjutas till Högskolans disciplinnämnd.
Den student som misstänks för fusk eller försök till fusk ska få genomföra tentamen. Tentamensvakten kan dock genomföra en omflyttning av de skrivande om så bedöms befogat.
Kroppsvisitation, kontroll av innehåll i väskor eller andra tvångsmedel är inte tillåtna. Det kan i
förekommande fall av misstanke om fusk vara angeläget att tentamensvakten i disciplinnämnden redogör för sina iakttagelser.
Reglerna om disciplinära åtgärder mot student som misstänks för fusk finns under rubriken
Allmänna bestämmelser i kapitel 10 1 § (punkt 3 och 4 har uteslutits då de ej är relevanta i
detta sammanhang) och under rubriken Disciplinära åtgärder 2 § i högskoleförordningen
(SFS 1993:100).
1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som:
1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en
studieprestation annars ska bedömas,
2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. (SFS
2008:944).
2 § De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.
Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan
verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet ska avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader.
Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom högskolan.

