Anvisningar för provet och lösenord
Provet avläggs på studieperiodens Moodle-kursområde. Du kan använda länken till provet på
kursområdet endast om du har avlagt nivåtesterna för var och en av de fyra delarna på kursområdet och fått minst
17,5 poäng i varje test.
Tentamenstiden är max 60 minuter. När du använder provets lösenord för att logga in på provblanketten startar
klockan som räknar ner tentamenstiden. Om du under tentens gång i misstag stänger provblanketten stannar inte
tentamenstiden upp, så du ska alltså genast logga in på nytt om detta sker.
Se närmare instruktioner för nättentamen i kursområdet, under punkten Anvisningar för avläggandet.
Observera särskilt följande saker:
• Du avlägger nättentamen självständigt. Det är tillåtet att använda studieavsnittets läromaterial och t.ex. Google
under tentens gång, men du får inte be en kompis om hjälp. Se Utredning av misstanke om
fusk: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/vad-ar-fusk-och-plagiat.
• Du får inte ge någon annan ditt användarnamn. Användarrättigheten stängs om det finns skäl att misstänka att den
missbrukats. Se Helsingfors universitets användarregler för datasystemen:
https://www.helsinki.fi/sv/it/datasakerhet/anvandarregler-och-dataskyddsbeskrivningar-for-ittjanster/anvandarregler-for-datasystemen
• Nättentamen avläggs på eget ansvar: universitetet ansvarar inte för brister eller problem med den dator, mjukvara
eller de datatrafikförbindelser som du använder. Du ska se till att din dator är uppkopplad till nätet och att du har de
program du behöver för provet (tex. Mozilla Firefox och Microsoft Office eller LibreOffice). För att undvika tekniska
problem rekommenderar vi att du gör nivåtesterna på samma dator som du använder för det egentliga provet.
Observera att du även kan avlägga tentamen med universitets gemensamma datorer (t.ex. på Aleksandria) där du
hittar all mjukvara som behövs i tenten.
• Det erbjuds ingen support för möjliga tekniska problem under nättentamen (inget jourhavande telefonnummer eller
någon e-postadress).
**********************************************************
NÄTTENTAMENS LÖSENORD: DigStud0903
* Lösenordet gäller 9.3.2020 kl. 00:00–22.3.2020 kl. 23:59.
* Välj en lämplig tidpunkt under den ovan nämnda intervallen då du vill avlägga provet.
* Det är förbjudet att förmedla lösenordet vidare. Deltagandet i tentamensperioden förutsätter alltid anmälan via
WebOodi. Prestationen för andra personer som deltar i provet bedöms inte.
**********************************************************

