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Ansökan om tentamen på annan ort (ej distansstudenter)
Studenten kan begära att få tentera på annan ort än studieorten i följande fall:
1. Om studenten på grund av sjukdom, militärtjänst eller annat tvingande skäl inte kan resa till
tentamensorten.
2. Om studenten befinner sig på annan ort på grund av att det ingår i utbildningen, t ex praktik,
examensarbete.
3. Om studenten inte längre är terminsregistrerad vid Umeå universitet och det skulle innebära
betydande kostnader att resa till tentamensorten.
Villkor för att tentera på annan ort:
1. En student som önskar göra prov på annan ort ska minst en månad före aktuellt provtillfälle
ansöka hos institutionen om detta.
2. Tentamen ska äga rum samtidigt (samma tid och datum) som den ges vid Umeå universitet.
3. Det åligger den sökande att själv arrangera tentamen vid annan högskola, universitet, lärcentra,
ambassad eller annan lokal. Krav att tentamen ska vara hos kontaktpersonen ett visst antal dagar i
förväg kan inte garanteras från institutionen.
Ifylls av den sökande
Namn:

Datum för ansökan:

Personnummer:
Tfn:

E-post:

Kurs:

Tentamensdatum och tid:

Kurskod:

Kursansvarig lärare:

Orsak till att du vill tentera
på annan ort:
Högskola, universitet, lärcentra, ambassad eller annan
lokal där tentamen önskas skrivas:
Adress:
Kontaktperson:

Tfn:

E-post:

Fax:

Övriga upplysningar:

BESLUT:
OBSERVERA! Om något missöde inträffar, t ex att kursansvarig lärare inte får kontakt med kontaktpersonen eller att tentamen inte kommer fram i tid, så tar institutionen inget ansvar för detta. Det kan inte
ges garantier för att tentamen genomförs anonymt. Att tentera på annan ort kan således innebära ett visst
risktagande. Studenten ansvarar för att påminna kursansvarig lärare senast 5 dagar innan tentamenstillfället om ovan beslut. Maila den ifyllda blanketten till Ronny Östin, Umeå universitet.
Umeå universitet 901 87 Umeå. E-post: Ronny.Ostin@umu.se, Telefon: 090 - 786 6337.

