Regler för

EXAMINATIONER
vid Komvux i Eskilstuna

A

ARBETSMARKNADS- OCH
FAMILJEFÖRVALTNINGEN

A

KOMVUX
ESKILSTUNA

På Komvux får du visa dina kunskaper på olika
sätt. Det kan vara inlämningsuppgifter, muntliga
redovisningar eller prov i klassrummet eller i aulan.
Här får du information om de regler som finns.

Att tänka på vid prov
Det är viktigt att du kommer i tid.
Vid prov i aulan ska du kunna legitimera dig
med gällande legitimation.
Du måste alltid följa provvaktens instruktioner.
Du får inte förvara dina yttterkläder, väskor,
mobiltelefon etc. vid skrivplatsen.

Vad är fusk?
Som fusk räknas
• otillåtna hjälpmedel vid prov - böcker eller
andra texter, anteckningar, mobiltelefoner,
otillåten räknare m.m.
• samarbete mellan studerande vid individuella
obligatoriska uppgifter
• kopiering - helt eller delvis - av andras PM,
uppsatser eller andra texter.
• avskrift av text från böcker, kompendier eller
vetenskapliga och andra källor utan att ange
referenser (källanvisningar).
Det är alltså viktigt alltså att du vet hur man använder referenser och källanvisningar i skriftliga
arbeten.

Mobiltelfoner ska vara avstängda.

Vid misstanke om fusk

Inga andra hjälpmedel är tillåtna, än de som din
lärare gett information om.

Vid misstanke om fusk ska provvakten/undervisande lärare tala med den studerande och beslagta
eventuella bevismaterial.

Om du är osäker på vilka hjälpmedel som är
tillåtna, ska du fråga din lärare i god tid
före provtillfället.
Under provtiden får du inte ta rast. Du får dock
göra korta pauser för toalettbesök. Då skriver du
upp ditt namn på en särskild lista.
Under provet får du bara prata med lärare eller
provvakten, inte med andra studerande.
Om provvakten ber dig måste du visa upp papper
och hjälpmedel.
Du får inte lämna provsalen utan att ha lämnat
in samtliga papper: provet, kladdpapper och
lånade hjälpmedel.
Du får inte lämna lokalen förrän 30 minuter av
provtiden har gått.

En examinationsuppgift där fusk har konstaterats, bedöms med F (icke godkänt).
Misstanke om fusk anmäls alltid till rektor, som
kallar till samtal.

