Tentamensregler vid Fysikum

Examination rules at Fysikum

Tentamensreglerna vid Fysikum återfinns i sin helhet på Fysikums webbsidor
under utbildning. Det är tentandens skyldighet att känna till och följa dessa
regler. Nedan följer ett kort sammandrag av reglerna.

The complete examination rules at Fysikum are available on the Fysikum web
pages under education. It is the examinee's responsibility to know and follow
these rules. Below is a short summary of the rules.

Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Tentand ska låta
skrivvakt kontrollera identitetskort och medhavt material. Godkänd
legitimation ska visas för skrivvakt och läggas på bänken.

The examinee has to follow the instructions from the invigilators. The
examinee has to let the invigilator check the identity card and brought
material. An approved identity card should be shown to the invigilator and put
on the bench.

Väskor, ytterkläder och andra personliga tillhörigheter ska placeras utom
räckhåll och får inte tas med till skrivplatsen. Mobiltelefoner och annan
elektronisk utrustning ska vara avstängda och förvarade bland de övriga
personliga tillhörigheterna.
Samtal, eller annan form av kommunikation, mellan de tenterande eller med
utomstående får ej förekomma i skrivsalen, under eventuella rökpauser och
toalettbesök.
Tentand som väljer att avbryta tentamensskrivningen får lämna skrivsalen
tidigast efter 30 minuter från skrivningstidens början. Skrivning får inte tas
med ut från skrivsalen. Även "blank" skrivning ska inlämnas.
Vid toalettbesök skriver man sitt namn på listan samt tidpunkten för besöket.
Endast en person i taget. Tentand får i övrigt ej lämna salen utan tillstånd.
Endast de hjälpmedel som anges på tentamen får användas. Alla andra
hjälpmedel är otillåtna. Grafräknare och andra mer avancerade miniräknare är
ej tillåtna om så ej särskilt anges. Om avancerad miniräknare ej får användas
ska tentanden låna miniräknare under tentamen.
Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig.
Brott mot dessa regler kan leda till disciplinära åtgärder.
Lycka till!

Bags, clothes and other personal belongings need to be placed out of reach
and must not be brought to the bench. Mobile phones and other electronic
equipment must be turned off and placed among the personal belongings.
Talking, or any other form of communication between examinees or with
outsiders is not permitted in the examination room, during any smoking
breaks and toilet visits.
Examinees who choose to abort the exam may leave the room not earlier than
30 minutes after the starting time of the exam. The exam must not be taken
out from the examination room. Even an "empty" exam must be submitted.
For toilet visits, the examinee should write his/her name on the list and the
time of the visit. Only one person at a time. The examinee is not allowed to
leave the examination room for other reasons without special permission.
Only the aids listed on the exam may be used. No other aids are allowed.
Graphing calculators or more advanced calculators are only allowed if
explicitly mentioned on the exam. If an advanced calculator is now allowed
the examinee should borrow a calculator during the exam.
An examinee that has behaved disturbingly should on invigilator's request
leave the exam room.
Violation of these rules can lead to disciplinary actions.
Good luck!
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