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PORTUGISISKA: SKRIVSCHEMA VT18 
 
Portugisiska I, heltid  1-a provtillfälle 2-a provtillfälle 

 

Språkstruktur I 23/3, 10-13, Ladu 

 

20/4, 10-13, Ladu 

 

Språkstruktur II 23/5, 10-13, Ladu 8/8, 10-13, Brunns 

   

 

Portugisiska I, deltid  

 

1-a provtillfälle 

 

2-a provtillfälle 
   

Språkstruktur II 23/5, 10-13, Ladu 8/8, 10-13, Brunns 

   

   

Portugisiska II, hel – deltid 1-a provtillfälle 2-a provtillfälle 
   

Språkstruktur  18/5, 10-14, Uggle 8/8, 10-14, Brunns 

   

   

   

Uppsamlingstentor från tidigare 

terminer, Portugisiska II,  

 

Fonetik, 23/5, 10-12, Ladu  

   

 Anmälan till prov är obligatorisk!  

 Anmälan görs i god tid, senast en vecka före provdatum (mitt.su.se). 

 Inga anmälningar tas emot per telefon/fax/e-mail. 

 Giltig legitimation skall tas med till varje prov. 

 Provresultaten anslås på plan 4, hus B. Inga resultat lämnas ut per telefon. 
 

Skrivsalar: 
B4= Hörsal 4, hus B, plan 3       
B 3 = Hörsal 3, hus B, plan 3 
LS = Lärostudion, hus E, plan 2  
F11  = Hörsal 11, hus F, plan 3 
Br. =Brunnsvikssalen, hus A, plan 5 
Ladu = Laduvikssalen, Bibliotekshuset, plan 6 
Uggl = Ugglevikssalen, hus E, plan 5 
Värt.   = Värtasalen, Bibliotekshuset, plan 6  
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REGLER FÖR TENTAMENSSKRIVNINGAR VID STOCKHOLMS 
UNIVERSITET 

Kapitel 1: Regler för tentander 

1. Tentands ansvar att följa reglerna 
Tentand ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Tentand ska låta skrivvakt 

kontrollera identitetskort, terminsräkning och medhavt material.  

2. Identitetskontroll och namnteckning 
Tentand ska uppvisa godkänd legitimation. Tentand skall anteckna sitt namn och 

personnummer (eller vid anonym tentamina annan identifikationskod) enligt skrivvaktens 

anvisningar.  

3. Placering i skrivsalen 
Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska alla som anmält att de 

ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid.  

 

Institutionens kommentar: OBS! Anmälan till prov är obligatorisk. Endast de som föranmält 

sig får skriva tentan. Har man inte anmält sig inom föreskriven tid har man inte rätt att 

skriva tentan! 

4. Personliga tillhörigheter 
Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra personliga tillhörigheter 

ska placeras.  

Institutionens kommentar: Mobiltelefon bör ej medföras till skrivsalen. Inga väskor, 

kalendrar eller andra föremål inklusive hörlurar får förvaras på borden (eller bäras) utan 

lämnas på den plats som anvisas av skrivvakterna.  

5. Hjälpmedel 
Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras till 

tentamen. Såvitt avser hjälpmedel som kan lagra, avge eller förmedla information, exempelvis 

miniräknare med möjlighet att lagra data, gäller kravet på medgivande även för information 

som finns i eller kan avges eller förmedlas av hjälpmedlet. Det ska särskilt framhållas att 

mobiltelefoner aldrig kan vara ett tillåtet hjälpmedel.  

6. Papper 
Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakten.  

7. Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter 
Tentand som inte vill fullgöra tentamen får lämna skrivsalen tidigast efter 30 minuter. Detta 

medför att tentand som infinner sig efter det att 30 minuter gått får delta i det skriftliga provet 

endast under förutsättning att ingen av de tenterande i skrivsalen varit utanför skrivsalen.  

8. Förbud för tentander att samtala 
Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, exempelvis via mobiltelefon, 

får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till 

skrivvakten. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella rökpauser och 

toalettbesök.  
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9. Rökpaus och toalettbesök 
Tentand får ta rökpaus tillsammans med skrivvakt enligt skrivvaktens instruktioner, dock får 

rökpaus inte medges om tentamen innehåller så kallade kryssfrågor.  

Skrivvakten ska ge besked om vilka toaletter som får användas.  

10. Inlämning 
Tentanden får inte ta med sin tentamen ur skrivsalen utan ska personligen lämna den till 

skrivvakten. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till skrivvakten innan tentand 

lämnar skrivsalen.  

11. Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig. 
Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig.  

12. Fusk 
Tentand som misstänks för fusk får fortsätta att skriva för att inte övriga tentander skall bli 

störda. Eventuellt fusk behandlas efter anmälan från prefekt/ studierektor av universitetets 

Disciplinnämnd 

 
 
 

 
Ur: Stockholms universitets regelbok, 2.2.3.2 Regler för tentamensskrivningar 
 
 
 
 

http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=970&a=2854
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=970&a=2896

