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Skrivningsregler
1. Du måste anmäla dig – via studentportalen eller, i vissa undantagsfall,
via expedition@math.lth.se – under den tid som anmälan är tillåten.
2. Kom i god tid till tentamen – gärna 15 minuter innan. Det tar tid att
placera flera hundra skrivande. — Skrivvakterna har rätt att bestämma
var i salen du skall sitta.
3. Tag med legitimation och kulspetspenna (för att fylla i omslaget). Om
formelsamling är tillåten delas en sådan ut. Du får inte ha med en egen.
4. Vid din skrivplats får du ha
• skriv- och ritverktyg
• skrivpapper i aktuell färg, som tillhandahålles av skrivvakterna
• mat, dryck etc
• tillåtna hjälpmedel som anges på skrivningen.
Speciellt får du inte ha mobiltelefon, mp3-spelare, ytterkläder
eller väska vid din plats.
5. Medan skrivningen pågår är varje form av informationsutbyte med
andra studenter förbjudet.
6. Kontrollera att du får rätt skrivning; ibland ges det tentamen på flera
kurser i samma sal.
7. Efter skrivningens början går vakterna runt och gör identitetskontroll.
Samtidigt upprättas en placeringslista. Om du skriver anonymt ska du
med bläck fylla i ’personlig identifierare’ på omslaget själv men måste
vänta på vakten för att få anonymkod. Om du inte skriver anonymt
kan du med bläck fylla i namn och personnummer i förväg på raden
för ’personlig identifierare’. Vi kan behöva fråga dig om din personliga
identifierare efter rättningen om någon fått fel anonymkod, så se till
att du kommer ihåg denna eller skriver upp den.
8. Om du tillfälligt lämnar din plats i något ärende skall du täcka över de
papper du redan skrivit på. Lägg aldrig skrivpapper på golvet.
9. Du får inte lämna skrivlokalen förrän tidigast en timme efter skrivningens början. (Regeln behövs för att studenter som kommer högst
en timme för sent skall kunna få skriva.) Om du därefter vill lämna
lokalen innan din identitet blivit kontrollerad måste du lämna in ifyllt
omslag och se till att din identitet blir kontrollerad.
10. Vid inlämningen placeras lösningarna i ett ifyllt omslag. Inga lösningar
får skrivas på själva omslaget. Skriv bara på ena sidan av papperet.
V.G.V.

Uppgifterna skall vara ordnade i nummerordning. Om du skriver anonymt skall du skriva anonymkod och personlig identifierare på varje
blad och annars namn och personnummer. Även om du inte löser någon uppgift är du skyldig att lämna in ett ifyllt omslag.
11. Varje brott mot dessa regler kan bedömas som fusk. Den som blir fälld
för fusk kan bli avstängd från såväl undervisning som examination under upp till sex månader.
Anders Holst
Studierektor

