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Förtydligande avseende "Ordningsföreskrifter för
studerande vid salsskrivningar"
Linköpings universitet (LiU) beslutade den 11 april 2016 om ordningsföreskrifter för
studerande vid salsskrivningar (LiU-2016-00433). Av beslutet framgår att, för att man som
student ska vara garanterad en plats för salstentamen måste en anmälan göras i förväg. Även
av beslutet "Regler vid insläpp till salsskrivningar och datortentor" (LiU-2014-00586) kan
man utläsa att plats endast garanteras dem som anmält sig till tentamen i förväg. Digital
examination är en salstentamen och omfattas av dessa beslut.
Trots ovanstående har, på många utbildningar, i praktiken kravet på anmälan inte haft någon
verkan eftersom icke anmälda studenter i princip alltid beretts plats på en vanlig
salstentamen. Även vissa instruktioner i ovan nämnda beslut indikerar att det kan finnas
möjlighet att examineras trots utebliven anmälan. Vid tiden för dessa styrdokuments
beslutande fanns dock inte ett LiU-gemensamt system för digital examination på LiU.
Digital examination ställer till sin natur helt andra krav på resurser och förberedelser varför
praxis kring traditionell tentamen i viss mån blir irrelevant för digital sådan.
I och med denna skrivelse vill LiU göra ett förtydligande kring digital examination som
genomförs i Wiseflow: Studenter som inte anmält sig enligt tillämpliga ordningsföreskrifter
till en digital tentamen kommer inte att få genomföra provet. Det beror på att digital
examination kräver särskilda förberedelser. Studenten måste vara inlagd i Wiseflow för att
kunna starta systemet och genomföra examinationen och måste ha en garanterad plats
avsedd för digital examination, dvs en plats med tillgång till el och tillräckligt starkt nätverk
för åtkomst till internet. Anmälan till tentamen ligger till grund för beräkning och fördelning
av lokaler, dvs platser avsedda för digital examination, eventuella lånedatorer, för planering
av bemanning, dvs tentamensvakter och övrig support. Detta förtydligande innebär inte i
något avseende en förändring av gällande regelverk, utan enbart ett förtydligande av hur
reglerna ska tolkas.
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