
 
Föreskrifter för tentamen på annan ort avseende distansstudenter vid 
Klassiska språk, Stockholms universitet 
 
 
Tentamen för studenter som läser distanskursen Nygrekiska I eller Latin I,1 
(Prima Latina) vid Stockholms universitet (SU), avdelningen för Klassiska 
språk (KS) vid Institutionen för Franska, Italienska och Klassiska språk. 
 
Tentamen äger rum på Stockholms universitet (SU). 
 
Om det inte är möjligt för studenten att vara närvarande vid 
tentamenstillfället i Stockholm kan tentamen ske på annan plats i Sverige 
eller utomland under vissa förhållanden. 
 
Tentamen skall äga rum på samma tid som tentamen i Stockholm. 
 
Samma förhållanden som gäller vid tentamen vid SU skall gälla vid extern 
tentamen. Detta innebär bl.a. att den tenterande skall göra sin tentamen på 
en enskild plats utan störningar; att en tentamensvakt skall övervaka 
tentamen; att studenten får samma tid till sitt förfogande som vid SU. 
Hjälpmedel är endast tillåtna i den omfattning och utformning som de tillåts 
vid ordinarie salstentamen på plats vid Stockholms universitet. På Kursen 
Prima Latina och Nygrekiska I är inga lexikon tillåtna vid tentamen. 
  
Tentamen skall ske på officiell myndighet, ämbete eller liknande (t.ex. 
universitet, högskola, ambassad, konsulat).  
 
KS (studierektor) prövar från fall till fall möjligheten till att tentera på annan 
ort, huruvida våra krav på tentamenssituationen är uppfyllda samt om KS 
har praktisk/administrativ möjlighet eller lärarkapacitet att vara med att 
arrangera ett sådant tillfälle. Det finns ingen generell rättighet för 
distansstudenter till att tentera på annan ort. KS medverkar enbart i ett 
sådant arrangemang efter att ha gett sitt godkännande. 
 
Det tillkommer studenten att finna lokal samt ansvarig person vid 
myndighet etc. för det aktuella tillfället. Studenten skall skicka ansvarig 
persons mailadress till KS så att vi kan kontakta denne för en eventuell 
tentamen. Studenten meddelas av KS om KS godkänner arrangemanget och 
att tentamen, i så fall, kan äga rum på annan ort. KS skickar tentamen till 
kontaktpersonen.  
 
Studenten har med sig ett kuvert frankerat med dubbelt porto. I detta lägger 
tentamensansvarig tentamen, efter att ha tagit en kopia av den (kopia kan 
kastas efter det att KS har meddelat mottagande av tentamen). Tentamen 
kan också skannas och skickas av ansvarig till KS. 
 
Om studenten vill ha rättad skriven skickad till sig skall han/hon dessutom 
ta med sig till skrivningen ett frankerat kuvert (dubbelt porto) med 
hemadress. Detta kuvert bifogas tentamen, eller skickas separat till KS. 



 
Eventuella kostnader för studenten att tentera på annan ort betalas av 
studenten själv. 
 
Eftersom anordnande av extern tentamen tar viss extra tid att planera är det 
att rekommendera att studenten i god tid tar kontakt med KS för alternativ 
annan plats för tentamen. 
 


