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Bakgrund

Tentamen i PC-pular bygger på ett nytt system som har utvecklats under 2012 som kallas Tentamenssystemet.
Med detta system är det möjligt att ha anonyma tentamina i datorsalar. Dokumentet har sammanställts av
Måns Magnusson1 och Oleg Sysoev2.

Före tentamen

Minst två (2) arbetsdagar innan tentamen

Om studenter får använda eget elektroniskt material vid tentamen:

• Skicka extramaterial inför tentamen till läraren som en zip-arkiv på det sätt läraren anger. Tillåtna

format är .zip eller .7z. Zip-arkivet ska vara lösenordsskyddat.
OBS! Ett Word- eller PDF-dokument på maximalt 100 sidor, typsnitt 10 eller större, är tillåtet (inklusive
bilder).
OBS! Informera läraren om zip-�lens lösenord.

Under tentamen

I början av tentamen

• Du ska ha fått ett tentamenskonto och lösenord av tentamensvakterna

• Logga in i tentamensystemet och följ instruktionerna som visas på skärmen.
OBS! Använd inte det egna LiU-kontot, utan endast det som delas ut av tentamensvakterna.
OBS! Läs instruktionerna noggrant!

• Kopiera tentamen och eventuellt extramaterial från mappen �Templates� till en egen mapp under Z:\ .

Om studenter får använda eget elektroniskt material vid tentamen:

• Kopiera din zip-�l från mappen �Templates� till en egen mapp under Z:\.

• Packa upp zip-�len genom att högerklicka på den, välj 7-zip, extract �les...

När du är klar med tentamen

• Spara lösningar i Word-format och med �lnamnet �<ditt tentamenkonto>.docx� på följande plats:
Z:\Solutions\
OBS! Lösningar eller �lnamn får inte innehålla ditt namn.

• Radera de �ler du kopierat till datorn från mappen �Templates�.
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Regler under tentamen

• Det är under tentamen inte tillåtet att:

� logga in på eget LiU-konto

� skriva sitt namn i lösningar eller �lnamn

� logga ut från datorn innan skrivningen är helt klar och kopierad till Z:\Solutions.

� kommunicera på något sätt med andra studenter

� använda USB-sticka

� använda internet

� logga in på två eller �er datorer
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