Anpassad tentamen – pedagogiskt stöd i samband med tentamen
Underlaget fylls i av examinator tillsammans med studenten. Studenten ansvarar för att
underlaget lämnas in till Xenter (tentamenssamordnare) senast tre veckor före
tentamensdagen till nitus@xenter.se

Kurs :___________________________________________________________
Student:__________________________________________________________
Pedagogiskt stöd:__________________________________________________
Examinator och student har kommit överens om att följande pedagogiskt stöd får användas
vid tentamen i ovanstående kurs (sätt kryss i rutorna). Stöd tillhandahålls av
tentamenssamordningen, om inte annat anges nedan.
Kurskod:
Kursnamn:
Examinator:
Namn:
Personnummer:
E-postadress:
Extra skrivtid: __________ timmar
Dator utan internet
Dator utan internet, med talsyntes (ClaroRead)
Diktafon (inspelade frågor) Observera att examinator ansvarar för inläsningen
av frågorna. Diktafon finns att låna hos tentamenssamordningen
Mindre sal
Övrigt (anges nedan)

Övrig information till tentamenssamordningen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Datum:____________________________________________________________________
Examinators underskrift:____________________________________________________
Anpassad tentamen
För att få en anpassad tentamen krävs ett ”Beslut om pedagogiskt stöd. Detta kan du ansöka
om hos samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar.
När du börjar en ny kurs ansvarar du själv som student för att ta kontakt med examinator
(eller kursansvarig lärare) i god tid för att diskutera din examination. Ta kontakt och visa ditt
Beslut om pedagogiskt stöd redan vid kursstart.

Inför din tentamen:
1. Du fyller tillsammans med din examinator i blanketten ”Anpassad tentamen”.
2. Senast tre veckor före tentamensdagen skickar du in blanketten per e-post till
nitus@xenter.se.
3. Anmäl dig till tentamen via http://www.xenter.se/sida/tentamenservice senast 10 dagar
före tentamensdagen. För att du ska kunna få det stöd du behöver krävs att du har anmält dig
till tentamen i tid.
4. Ca en vecka före tentamensdagen får du ett mejl från tentamenssamordningen, där du får
information om sal (i förekommande fall), extra tid eller annat stöd som du behöver.
Vad händer om jag lämnar in blanketten för sent?
Tyvärr kan vi inte garantera det pedagogiska stöd du behöver om blanketten kommer in för
sent.
Hur länge gäller blanketten?
Blanketten gäller under hela kurstiden, d v s för ordinarie tentamen och omtentamen på
samma kurs.
För dig som läser på distans
Om du ska skriva din tentamen på ett studiecentrum, kontaktar du dem tre veckor före
tentamensdagen. Lämna in blanketten och information om ditt namn, kurs och
tentamensdatum.
Har du frågor?
Om du har frågor och funderingar kring anpassad examination är du välkommen att kontakta
samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar på nitus@xenter.se eller 08-530 623
70

