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Regler för salstentamen vid Mälardalens högskola
Utöver vad som föreskrivs i Regler och anvisningar för examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola samt i Ordningsregler
vid Mälardalens högskola gäller vid salstentamen följande:
a.

Student ska följa tentamensvaktens anvisningar och sitta på den plats
tentamensvakten anvisar. Personliga tillhörigheter såsom väskor,
ytterkläder, mobiltelefoner och andra digitala enheter ska placeras på
anvisad plats. Teknisk utrustning, som inte ska användas under
salstentamen, ska vara avstängda och placerade på anvisad plats under
skrivtiden. Även larm ska vara avstängda.
Att bli påkommen med en mobiltelefon som är påslagen eller som ej
förvarats på anvisad plats leder till en avvikelserapport om försök till
fusk.

b.

Förtäring av produkter som innehåller nötter är inte tillåtet i
tentamenslokalen. Tentamensvakt kan vid kännedom om students
överkänslighet mot andra livsmedel, t.ex. citrusfrukter, begära att
sådana livsmedel ska avlägsnas från lokalen.

c.

Vid anmälnings- och legitimationskontroll: Endast studenter som
anmält sig till tentamen får skriva tentamen. Tentamensvaktens
anmälningslista gäller. Finns en student inte med på listan avvisas
studenten från tentamenslokalen tidigast 30 minuter efter att skrivtiden
startat. Studentens legitimation ska ligga på skrivplatsen under hela
tentamen.

d.

För digital salstentamen gäller att student ska ha tillgång till bärbar
dator förberedd för digital salstentamen. Student som behöver
lånedator ska boka den senast 10 dagar före tentamenstillfället. Om
sådan bokning inte har gjorts och bekräftats kan inte tillgång till
lånedator garanteras.

e.

Salstentamina på MDH är anonyma. En personlig kod delas ut av
tentamensvakterna samtidigt som anmälnings- och
legitimationskontroll genomförs. Studenterna ska skriva koden i
tentamensformuläret och på varje svarsblad som lämnas in, detta ska
göras inom skrivtiden. Namn och/eller personnummer får inte skrivas
någonstans.
Vid digital salstentamen ska studenten kontrollera att de förifyllda
uppgifterna stämmer och omedelbart anmäla eventuell avvikelse till
tentamensvakt.

f.

Under tentamen ska råda ordning och tystnad. Från det att tentamen är
utdelad får studenter inte prata eller på annat sätt kommunicera med
andra än tentamensvakter, vilket gäller såväl i skrivsal som vid

toalettbesök. För att upprätthålla ordningen har tentamensvakt rätt att
avvisa student som stör.
g.

Endast penna, suddgummi och rak linjal med markeringar för cm och
mm är tillåtna hjälpmedel vid tentamen, om inte annat framgår av
tentamensformuläret. Pennskrin, glasögonfodral och dylikt får inte
användas. Studenterna är skyldiga att vid begäran från tentamensvakt
visa upp papper, hjälpmedel samt övrigt material under tentamens
gång.

h. Endast högskolans tentamensomslag och de skrivpapper som delas ut
av tentamensvakt vid skrivtillfället är tillåtna.
i.

Genom att börja skriva tentamen bekräftar studenten att denne har
tagit del av reglerna som gäller vid salstentamen.

j.

Studenten får efter tentamensvaktens medgivande lämna lokalen för
toalettbesök eller av andra akuta skäl. Legitimation ska medtas och
visas upp för vakten. Övriga personliga tillhörigheter och skrivmaterial
får ej medtas. Pausen noteras på en lista.

k.

Vid larm ska tentamenssalen utrymmas, skrivmaterial får ej medtas.
Det åligger samtliga som uppehåller sig i salen att följa
tentamensvaktens instruktioner och ta sig till närmaste
återsamlingsplats. Tentamina som lämnats in innan larmet utlösts tas,
om så är möjligt, med av tentamensvakt. Efter larm och utrymning kan
tentamen inte fortsätta. Examinator ansvarar för att ordna ett nytt
tentamenstillfälle snarast.

l. När studenten vill lämna in sin tentamen ska denne räcka upp grönt
kort. Legitimation ska uppvisas vid inlämning. Tentamensvakten
kontrollerar att allt material är korrekt ifyllt och att rätt antal svarsblad
är inlämnat.

m. Försök till fusk eller störande av ordning vid tentamen rapporteras till
examinator. Föreligger grundad misstanke om försök till fusk eller
störande av ordning ska examinator enligt 10 kap. 1 §
högskoleförordningen (1993:100) anmäla detta till rektor.
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