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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

• Hämat nyckeln till tentamensavgränsarna från tentarummet som �nns hos tentaservice.

• Ni ska få en �tentapåse� av administratören genom internposten. �Tentapåsen� innehåller följande:

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

� Information om tillåtna hjälpmedel (blanketten �Beställning av tentamen�)

Minst femton (15) minuter innan tentamen

• Kontrollera studenters identitetshandlingar.

• Lås upp (med nyckeln ni hämtat ut från tentaservice) och placera ut tentamensavgränsarna.

Minst tio (10) minuter innan tentamen

• Dela ut kontonummer och lösenord till studenterna.

I början av tentamen

• Om ett konto inte fungerar som det ska, välj ett av de extra kontona istället (det ska �nnas minst tio (10)
extra konton).

• Kontrollera att studenternas datorer är inkopplade i �Tentamensläge�, d.v.s. en grå skärm med texten
�Tentamen�

• Om följande meddelande dyker upp på skärmen:
"You have been signed in without your user 'Solution' folder mounted. Your answer may not be saved

when you log out. Please, notify the exam guards."

I detta fall ska tentanden logga ut från systemet, byta dator och få ett nytt tentakonto. Ifall ingen ny
dator �nns till övers be tentanden starta om datorn och logga in med ett nytt tentakonto. Om problemet
kvarstår efter omstart, kan denna dator inte användas.

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

När studenter skriver tentamen i PC-pular innebär det att:

• Studenter hämtar själva sin tentamen via datorn.

• Lösningar ska kopieras till följande mapp på datorn:
Z:\Solutions\.

• Tillåtna hjälpmedel �nns angivna på försättsbladet, dvs. blanketten �Beställning av tentamen�

Under tentamen ska tentamensvakten löpande kontrollera att:

• Att studenterna inte kommunicerar med varandra.

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

• Systemet är uppbyggt så att det är inte möjligt för studenterna att:

� använda USB-sticka

� använda internet

� logga in på två eller �er datorer

Efter tentamen

När tentamen är slut

• Placera tillbaka tentamensavgränsarna på väggen.

• Skicka förteckningen över studenter som var närvarande på tentan samt deras kontonummer till adminis-
tratören med internposten. Administratörens namn �nns på försättsbladet till tentamen.
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