Plats för stämpel (diarienummer)

Ansökan om salstentamen på annan ort
Ansökan är aktuell för student som av särskilda skäl önskar skriva en tentamen på annan ort än den
campusort som är angiven för tentamen. Ansökan ska lämnas in senast 3 veckor före tentamensdatum.
I händelse av avslag är det students ansvar att själv anmäla sig till tentamen i vanlig ordning.
Rutiner. Examination på annan ort. En student kan, om det
anses föreligga särskilda skäl, få tillåtelse att skriva tentamen på
annan ort. Det kan inte garanteras att tentamen kan göras på
annan ort utan omständigheterna måste bedömas i varje enskilt
fall. Vid denna bedömning tas bl.a. hänsyn till huruvida en
eventuell tentamen på annan ort uppfyller samma krav på
rättssäkerhet som gäller för tentamina som arrangeras av MDH.
Regler vid tentamen på annan ort. Vid tentamen på annan ort
gäller i huvudsak samma regler som vid tentamen som sker på
MDH:s tentamensorter. För att tentamen ska kunna genomföras
på annan ort måste ansvarig akademi säkerställa att riktlinjerna
kommer att kunna följas och att skrivningstillfället kommer att
hålla samma nivå som en ordinarie tentamen avseende
rättssäkerheten. Ett ytterligare villkor för att tentamen ska kunna
genomföras på annan ort är att den sker samma datum och
samma tid som den ordinarie tentamen som ges i högskolans
lokaler. Huvudregeln är att det endast är tillåtet att tentera på
etablerade lärosäten som universitet, högskolor och lärcentra.

Ansökan. Student som önskar skriva tentamen på annan ort ska
ansöka om detta senast tre veckor före tentamensdatum hos
Studenttorget som sedan vidarebefordrar ärendet till berörd
akademi. För sent inkommen ansökan behandlas inte. Det åligger
studenten att ta kontakt med det lärosäte eller motsvarande där
tentamen önskas genomföras. Namnet på den kontaktperson som
studenten varit i kontakt med ska anges i blanketten. Blanketten
lämnas till studenttorget.
Kostnader. En förutsättning för att tentamen på annan ort ska
kunna genomföras är att godkänd skrivningsbevakning, lokal eller
annat som krävs kan anordnas till rimlig merkostnad för
akademin.
Beslut. Efter att det har undersökts om det finns möjlighet att
tillgodose studentens önskemål om annan tentamensort, fattar
akademichef, eller den som delegerats rätten, beslut om huruvida
studentens ansökan kan beviljas eller inte. Enligt
högskoleförordningen är beslutet inte överklagbart. Beslutet ska
vara studenten tillhanda senast 12 kalenderdagar före
tentamensdagen.

Förnamn

Efternamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Telefonnummer

E-post (@student.mdh.se)

Tid och datum för tentamen

Kurskod

Akademi:

Examinationsmoment

EST

HVV

Program

IDT

UKK

Anledning till varför jag önskar skriva tentamen på annan ort:
Bifoga mer motivering om nödvändigt

Lärosäte eller motsvarande, jag önskar skriva tentamen på
Adress
Kontaktperson på lärosätet
Kontaktpersonens e-post

Kontaktpersonens telefonnummer

Underskrift

Datum

För mer information, läs om regler och anvisningar för
examination (2016/0601) på www.mdh.se.
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Beslut
Fylls i av högskolan

Bifall. Studenten beviljas tentamen på annan ort
Avslag
Beslutet meddelat till studenten: (datum och sign.)__________________
Motivering till beslut
Bifoga mer om nödvändigt

Datum och beslutfattarens underskrift

Föredragarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För mer information, läs om regler och anvisningar för
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