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Anmälan till salstentamen på Högskolan Kristianstad
Anmälan ska göras både till ordinarie salstentamen och till omtentamen.
För att kunna anmäla dig till tentamen måste du gå in på ”Studentportal” via Högskolan
Kristianstads hemsida, https://studentportal.hkr.se/

Klicka på webbtjänster och därefter tentamensanmälan.

Klicka på länken http://schema.hkr.se

Nu öppnas Högskolan Kristianstads schema och lokalbokningssystem ”Kronox”.
Inloggningsruta hittar du längst upp till höger, här loggar du in med dina inloggningsuppgifter.
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Klicka på fliken ”Tentamens-/Aktivitetsanmälan”

Nu visas de tentamenstillfällen du kan anmäla dig till.

Systemet öppnar för anmälan 50 dagar innan varje tentamenstillfälle. Du kan anmäla och
avanmäla dig genom att klicka på respektive ruta fram till och med 14 dagar före
tentamensdatumet. Därefter försvinner din möjlighet till anmälan och avanmälan.
Var noga med att avanmäla dig i systemet om du inte tänker skriva vid ett tentamenstillfälle du
anmält dig till. Observera att det tar några sekunder innan du kan se att anmälan/avanmälan
gjorts.
Sal för tentamen finns inlagd på schemat till din kurs några dagar före tentamenstillfället.
Du som har beviljats pedagogiskt stöd ska anmäla dig på samma sätt och vid anmälan kan du
även ange vilka stöd du vill utnyttja för just den tentamen.
Du som läser distanskurs och avser att tentera på annan ort, ska följa anvisningarna för anmälan
som finns i respektive kursyta i Canvas.
Är du omregistrerad och inte får upp något anmälningsalternativ måste du kontakta din Fakultet.
Fakulteten för hälsovetenskaper samt Fakulteten för ekonomi 044-2503100, student@hkr.se
Fakulteten för lärarutbildning samt Fakulteten för naturvetenskap 044-2503200, student@hkr.se
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För att ha en garanterad plats till salstentamen måste du anmäla dig i tid. Om du har missat att
anmäla dig kan du skriva upp dig på en väntelista i tentamenssalen, vänta 30 minuter och
därefter blir du insläppt i salen i mån av plats.
För Android och iPhone finns en app som heter ”KronoX”. Den finns att hämta från App Store
& Google Play. Finns både på svenska och engelska.
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