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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 en (1) månad innan tentamen

• Boka ett antal PC pular med avseende på (beräknade) antalet studenter på kursen. Man ska räkna 7
studenter per 1 PC pul

• Boka tentavakter.

Minst en vecka innan tentamen

• Skicka en påminnelse till den kursansvarige om den kommande tentamen och frågan om vilken kurslitter-
atur tillåts.

• Fylla i försättsbladet (se blanketten �Beställning av tentamen�) och skicka det till IDA:s Helpdesk och få
en lista med kontonamn och lösenord.

• Kontrollera vilka studenter är anmälda till tentamen. Använd listan över anmälda studenter, listan med
kontonamn och lösenord och länken https://www.ida.liu.se/local/ida/edu/ugrad/examination/

make-csv.shtml för att få ut en CSV (Excel) �l med studenternas namn, kontonamn och kontolösenord
(s.k. 'konto-student-nyckel' �l).

• Spara ned 'konto-student-nyckel' �len.

• Skapa en 'tentapåse' per PC-pul och skicka dem till tentaservice med internpost. 'Tentapåsarna' ska
innehålla följande:

� Lista över studenternas namn och koder (konto-student-nyckel).

� Ifyllda blanketten �Beställning av tentamen�

� Dokumentet 'Tentamen i PC-pular: Dokumentation för vakter'

Efter tentamina

När tentamen är rättad

• Läraren kommer skicka en CSV-�l med ifyllda kontonamn, resultat och betyg.

1mans.magnusson@liu.se
2oleg.sysoev@liu.se

1

https://www.ida.liu.se/local/ida/edu/ugrad/examination/make-csv.shtml
https://www.ida.liu.se/local/ida/edu/ugrad/examination/make-csv.shtml


• Vakterna kommer att skicka listor över studenter som var med på tentamen samt deras konton. Kontrollera
om någon student �ck använda ett annat konto (t ex. pga problem med datorn) eller det kom en oanmäld
student. Gör motsvarande ändringar i 'konto-student-nyckel' �len.

• Använd 'konto-student-nyckel', CSV �len inskickad av läraren och länken https://www.ida.liu.se/

local/ida/edu/ugrad/examination/make-csv.shtml för att koppla ihop studentkontot med rätt stu-
dent och för in uppgifterna i LADOK.
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