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BESLUT
Närvarande:

Håkan Pihl, rektor, beslutande
Ann Cederberg, högskoledirektör
Johan Eriksson, kanslichef, föredragande
Harald Persson , Studentkåren
Birgitta Munkhagen

Tentamensregler
Rektor beslutar att följande regler gäller vid tentamen på Högskolan
Kristianstad
1. Den som tenterar skall följa skrivvaktens anvisningar och sitta på den platsen
skrivvakten anvisar.
2. Ytterplagg , väskor och pennskrin får inte medföras till skrivplatsen utan förvaras
på av skrivvakten anvisad plats .
3. Mobiltelefon, armbandsur och annan teknisk apparatur skall vara avstängda och
får inte medföras till skrivplatsen. Tillåtna hjälpmedel, se punkt 7.
4. När flera olika tentamina pågår samtidigt i skrivsalen är det den tenterandes
skyldighet att tillse att han/hon fått rätt tentamen.
5. Alla tentamensskrivningar börjar på utsatt tid . Den som kommer mer än 30 minuter
för sent äger inte rätt att tentera.
6. Den som tenterar får ej lämna skrivsalen under skrivningens första 45 minuter.
Det gäller även den som avser att lämna blank tentamen . Endast toalettbesök är
tillåtna under skrivtiden. Inga andra pauser tillåts.
7. Tillåtna hjälpmedel vid tentamen anges antingen på försättsbladet eller på
uppgiftsbladet. Andra hjälpmedel får inte medföras till skrivplatsen . Högskolan
tillhandahåller randigt och rutigt skrivpapper.
8. Den som tenterar får endast i undantagsfall låna hjälpmedel av andra tenterande.
Skrivvakt förmedlar dessa lån. Lån av miniräknare är inte tillåtet.

Högskolan har inga miniräknare för utlåning med undantag för vissa program som
tillhandahåller miniräknare vid tentamen till alla skrivande.
9. Fusk rapporteras och kan leda till varning eller avstängning från Högskolan utan
betyg . Rektor handlägger ärenden om fusk. Beslut om avstängning fattas av
disciplinnämnden.
10. Vid skrivtidens slut skall alla avsluta skrivningen . Övertid är inte tillåten.
11. Vid salstentamen är man skyldig att uppvisa godkänd fotolegitimation då
tentamen lämnas in . Den tenterande äger inte rätt att få tentamen rättad om inte
godkänd legitimation kan uppvisas vid tentamenstillfället. Möjlighet finns dock för
lärare att vid tentamenstillfället intyga den tenterandes identitet genom att skriva
under blankett för "Legitimation saknas" och då kan tentamen rättas. Möjlighet finns
även att skrivvakt tar foto på student som saknar legitimation och att fotot sedan
skickas till tentamenssamordnare via mms eller mail. Den tenterande ska sedan
snarast möjligt efter tentamen
uppvisa legitimation med foto hos
tentamenssamordnaren.
I de fall studenten bär sådan klädsel (t ex olika slag av slöja eller annan
huvudbeklädnad) att legitimationskontroll/identifiering svårligen kan genomföras ska
legitimationskontroll/identifiering göras i ett avskilt rum i närvaro av två anställda vid
Högskolan. De anställda som närvarar ska vara av samma kön som studenten.
Om den tenterandes identitet inte kan säkerställas tas den skrivna tentamen omhand
av tentamenssamordnaren och arkiveras.
12. Inga lösblad, varken använda eller oanvända, får tas med ut ur salen. Överblivna
lösblad lämnas till skrivvakten.
Skrivvakten kan medge att lösblad som tillhör tentor i läkemedelsberäkning får tas
med ut ur salen .

I detta ärende har Håkan Pihl beslutat och Johan Eriksson varit föredragande . Ulrika
Under har deltagit i den slutliga handläggningen utan att deltaga i avgörandet.

Justeras

Håkan Pihl

Kopia till:
Ulrika Under
Intranätet
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