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Sändlista

Antal tentamensvakter vid skriftliga prov i utbildning
på grund och avancerad nivå vid SLU
Beslut
Rektor beslutar
att antalet tentamensvakter i normalfallet ska vara minst två (2) vid genomförandet
av skriftliga prov i utbildning på grund och avancerad nivå vid SLU, och
att detta beslut gäller för skriftliga prov som genomförs efter den 30 april 2017 där
SLU ansvarar för genomförandet.

Redogörelse för ärendet
Internrevisionen rekommenderar i sin uppföljning av förebyggande arbete och
rutiner vid hantering av misstänkt fusk inom utbildning ”att universitetsledningen
säkerställer att regler skapas för hur skrivsalar ska vara utformade och för antalet
skrivvakter. Internrevisionen bedömer att antalet skrivvakter bara i undantagsfall
ska vara färre än två. Undantagen kan möjligtvis vara vid särskilt anpassade
examinationer enligt Diskrimineringslagen (2008:567).”
I åtgärdsplanen framhölls att befintligt dokument ska ses över och uppdateras:
Tentamensregler vid SLU (dnr SLU ua Fe 2010.3.0-2052). ”Dokumentet gäller
hela SLU. Antalet skrivningsvakter ska ses över och ställas i relation till antalet
tenterande och skrivningssalens storlek i samband med uppdateringen.”

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser




Det ska i normalfallet finnas minst två (2) tentamensvakter vid genomförandet av ett skriftligt prov.
Det ska finnas minst tre (3) tentamensvakter i de fall det är fler än sextio
(60) studenter anmälda till tentamen och tentamenssalen saknar toalett.
Det kan räcka med en (1) tentamensvakt i de fall det är färre än sex (6)
studenter anmälda till tentamen.
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I de fall skriftliga prov genomförs inom ramen för ett annat lärosätes tentamenshantering, gäller det lärosätets regelverk.
Kostnader för tentamensvaktning ska rymmas inom given resursram.
Konsekvensen av detta beslut är att risken för fusk i samband med skriftliga prov
minskar och att möjligheten att upptäcka och beivra eventuellt fusk ökar. Detta
bedöms som viktigt för att skapa förutsättningar för en säker och rättvisande
examination, vilket är grundläggande för en rättssäker betygssättning.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av
utbildningshandläggare Johan Torén och i närvaro av universitetsdirektör
Martin Melkersson. I ärendets beredning har även prorektor Karin Holmberg
och avdelningschef Roger Pettersson medverkat.
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