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Rutin för anmälan till generell omtentamen
PSR påminner studenterna via programsidor (eller på annat lämpligt sätt) om
möjligheten att skicka förfrågan om generell omtentamen för kurser som inte har
aktivt kurstillfälle. Det bör ske i god tid innan förfrågan ska vara inskickad till
berörd institution.
Student som önskar skriva omtentamen på en kurs som inte har något aktivt
kurstillfälle kontaktar biträdande prefekt/motsvarande vid kursansvarig institution
för att anmäla intresse att omtentera. Kursansvarig institution bedömer om
efterfrågad omtentamen bör ges vid generella omtentamenstillfället eller om den
bör ges tillsammans med en kurs som ersatt den nedlagda kursen.
När en tentamen ska ges vid generella omtentamenstillfället aktiverar kursansvarig
institution anmälan i Ladok (se anvisningar för Ladok) genom att ange start och
stopptid för aktivitetstillfället. Lämpligen kopplas alla kursens kurstillfällen till
aktivitetstillfället för att fånga upp alla studenter som kan vilja skriva omtentamen
för kursen. När generella omtentamen ligger i början av januari bör anmälan öppna
omkring första december och sista anmälningsdag bör ligga före jul (minst 10
vardagar före examinationstillfället). Detta för att hinna ta fram en tentamen innan
julledigheten.
Precis som vid annan examination anmäler sig studenterna i Ladok-student till
generell omtentamen, även de som efterfrågat omtentamenstillfället måste anmäla
sig.

Förslag till tidplan för anmälan till generell omtentamen i januari och
juni
Princip

Aktivitet

Januari

Juni

Ca 50 dagar före
tentamen (= 15
vardagar före sista dag
att anmäla intresse)

PSR/kansli meddelar studenter att det är
dags att skicka in begäran om generell
omtentamen.

Senast 1
nov

Senast 1
april

Ca 35 dagar före
tentamen (= 10

Sista dag för student att anmäler intresse
till institution att få skriva generell

15 nov

22 april
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vardagar före
institution aktiverar)

omtentamen på kurs som saknar aktivt
kurstillfälle

Ca 25 dagar före
tentamen (= 15
vardagar före sista
anmälningsdag)

Institutionen aktiverar anmälan till
omtentamen i Ladok.

29 nov

6 maj

10 vardagar före
tentamen

Sista dag för student att anmäla sig till
omtentamen (generella omtentamen)

20 dec

27 maj

Dag för tentamen

Generella omtentamenstillfället.

5 jan

11 juni
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