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Ordningsregler för salstentamina 

Dessa ordningsregler  riktar sig  till studenter vid  Juridiska fakulteten, Lunds universitet och  har i  
huvudsak två syfte. För  det första syftar  reglerna till  att säkerställa att  en rättvis examination  utförs  
genom att varje tentand ska ges så gynnsamma förutsättningar och omständigheter som möjligt,  
för  att  kunna  prestera  i  enlighet  med  sin  förmåga.  För  det  andra syftar  reglerna till  att  motverka  
risken  för  att fusk och/eller  störande beteende ska förekomma vid salstentamina.   

•  Tentand som  garanterat vill påbörja tentamen när skrivningstiden börjar ska anlända,  till  
tentamenssalen,  senast en kvart före utsatt tid.   

•  Skrivningstiden ska börja på,  enligt schemat,  utsatt tid. Tentander  som  anländer efter  utsatt  
tid ska,  på ett tyst  och  lugnt sätt,  gå in i  tentamenssalen och där  få information av  
tentamensvakt vad som  gäller vid  aktuell  salstentamina. Detta för att  inte störa de  tentander  
som  kom till skrivningen i tid.   

•  Tentand får anlända till  skrivningen upp till  en  timme efter utsatt tid. Kommer tentand  
senare än en  timme efter utsatt tid äger  denne inte rätten att tentera.   

•  Tentand får  lämna in tentamen tidigast  en timme efter utsatt tid.   
•  Tentand  måste  läsa igenom  tentamens försättsblad vid varje salstentamina som  tentand 

närvarar vid.  
•  Tentand ska vid salstentamina  uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation 

räknas körkort, pass och id-kort med aktuell giltighetstid. Som godkänd legitimation räknas  
även högst tre månader gammal polisanmälan som anger  att  tentands id-handling ä r stulen  
eller förlorad. Även utländska identitetshandlingar  godkänns, företrädesvis pass eller  
körkort, under  förutsättning att  identitetshandlingen inte måste översättas för att tentand 
ska kunna identifieras.  

•  Det får  inte förekomma mobiltelefoner eller annan otillåten teknisk utrustning vid  
tentamensplatserna. Dessa ska förvaras bland tentands personliga tillhörigheter, av 
tentamensvakterna, på  angiven plats.  

•  Total tystnad ska råda i tentamenssalen! Detta gäller även efter det att skrivningstiden är  
över. Samtal  tentander emellan får  inte förekomma  förrän  samtliga tentander  lämnat  in  sina  
tentamenssvar och är utanför  tentamenssalen. Om tentand under pågående skrivning  
behöver prata med tentamensvakt och/eller examinator ska detta göras så tyst som möjligt.   

•  Om tentand vill påkalla tentamensvakternas uppmärksamhet ska tentand sitta kvar på sin  
plats och räcka upp handen  så kommer tentamensvakterna fram till  tentands plats.   

•  Tentand ska följa tentamensvakternas anvisningar och  tillsägelser.   
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•  Om tentand  uppträder  störande och/eller  olämpligt  ska denne avlägsna sig  från  
tentamenssalen om tentamensvakterna uppmanar  tentand till det. Störande  och/eller  
olämpligt beteende kan leda till disciplinära åtgärder.   

•  Tentand ska omedelbart sluta skriva när  tentamensvakterna meddelar att skrivningstiden är  
slut. Om tentand behöver  ytterligare  tid  för  att fylla i obligatoriska uppgifter på  
tentamensomslaget eller  på svarsark ska detta göras under  tentamensvakts uppsikt när  
tentand  lämnar in sin tentamen. Detta för att undanröja eventuella misstankar om fusk.   

•  När skrivningstiden är slut ska tentanderna stanna kvar vid sin plats. Tentamensvakt  
kommer till platsen för att kontrollera att tentamen är inlämnad   
- via DigiExam, tentamensvakt ska se bekräftelserutan att tentamen är inlämnad.  
- genom inlämning av handskrivet.  
-via USB  med hjälp  av tentamensvakt.  

•  Tentand ska alltid  lämna in sitt tentamensomslag korrekt ifyllt efter genomförd 
salstentamina. Detta gäller  även om  tentand blankar.  

•  Om salstentamen är anonym ska tentand  alltid  skriva sitt skrivningsnummer och de fyra 
sista siffrorna i  tentands personnummer på i  skrivningen samtliga angivna platser.   

•  När tentand  lämnat in tentamensomslaget,  ska tentand  se till att dennes tentamensplats ser  
ordentlig ut innan tentand  lämnar tentamenssalen. Lämna inte kvar några saker eller  skräp  
på tentamensplatsen.   

•  Vid brandlarm,  bombhot  eller liknande ska tentand följa tentamensvakternas anvisningar.  
Vid sådana händelser ska utrymning av tentamenssal ske omedelbart och  
tentamensvakterna blir  tillfälliga utrymningsledare. Vid  utrymning av tentamenssal  
uppmanas tentander att inte samtala med varandra  för att  om  möjligt kunna  återgå till  
skrivningen när brandlarmet  är över. Det är examinator  för aktuell salstentamina som  
beslutar om fortsättning av tentamensskrivning sker eller ej.   

•  Misstanke om  fusk  dokumenteras  av  tentamensvakterna och  rapporteras tillbaka till  
fakulteten där berörd  instans beslutar om ärendet ska tas vidare till  disciplinnämnden eller  
inte.  

•  Studenter  med funktionshinder  eller  annan nedsättning  har,  i  vissa fall,  möjlighet  till 
pedagogiskt stöd vid högskolestudier  och detta gäller även examinationer. En student som  
önskar pedagogiskt stöd i samband med salstentamen  måste anmäla sitt behov till 
studievägledningen,  minst tre  veckor före tentamenstillfället,  för  att eventuella extra 
åtgärder ska kunna vidtas.  Inkommer anmälan för sent kan fakulteten inte  garantera att  
salstentamen kan genomföras med pedagogiskt stöd.   
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