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Juridiska institutionens riktlinjer vid Exia-tentamen 
 

Följande riktlinjer som har utarbetats av Annelie Gunnerstad har efter hörande av 
institutionsledningen och Linjerådet beslutats av prefekten. 

Exia utgör ett digitalt examinationssystem, som är gemensamt för hela 
Stockholms universitet. Det förvaltas och administreras av universitetets IT-
avdelning. Juridiska institutionens regler för digital examination i Exia är 
utformade för att så långt som möjligt likna de regler, som tillämpas vid 
traditionella papperstentor. 

Inför tentan 
Oanmälda studenter: 

Studenter, som inte i tid har anmält sig till tentan, har inte rätt att delta i 
examinationen. Denna regel tillämpas strikt. Om studenten inte är anmäld har 
administratören inte kunnat vidta förberedande åtgärder i Exia och studenten har 
t.ex. inte kunnat tilldelas en anonymiseringskod. 

Under pågående tenta 
Inloggning: 

Inloggning sker genom angivande av personnummer och åtkomstkod. Ansvaret 
för att korrekt personnummer anges vilar på studenten. Om en tentand  skriver 
in fel personnummer ska tentanden, när felet upptäcks, logga in på nytt med 
korrekt personnummer. Studenten fullföljer sedan tentan genom att besvara 
uppgifterna inom den ordinarie skrivtid, som då återstår. De svar, som eventuellt 
hunnit lämnas under fel personnummer, kommer att ogiltigförklaras, vilket 
betyder att vissa frågor kan behöva besvaras på nytt. 

Vid examinationer, där uppgifterna slumpvis fördelas mellan olika tentander 
(t.ex. vid hemtentor), bär studenten själv ansvar för att rätt uppgift besvaras. Om 
misstaget upptäcks inom ordinarie skrivtid tillämpas reglerna i föregående 
stycke. Skulle det först i efterhand upptäckas att studenten loggat in med fel 
personnummer och därigenom tilldelats och löst en annan uppgift än den, som 
slumpats på studentens korrekta personnummer, kommer tentasvaret att 
ogiltigförklaras.  

Terminalen hänger sig: 
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Studenten kontaktar tentavakten, som – vid behov – flyttar över tentanden till en 
ledig terminal. Anteckning om detta (inkl. tidpunkt och gamla resp. nya 
terminalkoden) görs i tentavakternas protokoll. 

Återkommande utloggningar eller andra tekniska problem: 

Huvudvakten kontaktar kursadministratören, som i sin tur – vid behov – 
inhämtar instruktioner från examinator. Eventuellt beslut om förlängning av 
skrivtid fattas del mot bakgrund av problemens omfattning, dels med hänsyn till 
SU:s regler för tillgång till tentasalen (när salen ska vara utrymd/när nästa 
institution får tillträde osv.). Sådant beslut får endast fattas av kursadministratör 
eller examinator. 

Bedömer en student att de tekniska störningarna varit av sådan omfattning, att 
det inverkat negativt på prestationen, återstår möjligheten att lämna in blankt. 
Om studenten ändå väljer att lämna in sin tentamen kommer den att bedömas 
utifrån samma kriterier som övriga tentanders. Examinator kan alltså inte ta 
några särskild hänsyn till förekomsten av tekniska problem under tentamen. 

 
Inlämning av tenta 
Inlämning: 

Endast de tentor, som studenterna aktivt har lämnat in (genom att trycka på 
”Lämna in” och bekräfta inlämningen), kommer att rättas. Studenten kan alltså 
inte i efterhand ångra ett beslut att lämna in blankt. Om studenten inte har 
avslutat examinationen på föreskrivet sätt (genom att trycka på ”Lämna in” 
alternativt ”Lämna in blankt”) tolkas det som att studenten valt att lämna in 
blankt. Tentan kommer då inte att rättas. 

Efter inlämning 
”Hjälp – mina tentasvar har försvunnit!”: 

Examinator kan endast beakta tentasvaren så som de ser ut efter inlämning. Det 
är därför viktigt att studenten noggrant förhandsgranskar sina tentasvar i 
samband med inlämning. 

Om studenten anser sig ha skrivit svar, eller delar av svar, som inte finns med i 
den inlämnade versionen ombeds studenten att göra en felanmälan till Exia-
ansvariga vid Serviceportalen på SU:s hemsida. IT-avdelningen går då igenom 
loggarna för att se om det ligger något tekniskt fel bakom. Skulle så konstateras 
vara fallet behandlas den eller de berörda frågorna i enlighet med SU:s regler för 
borttappade papperstentor, vilket innebär att studenten så snart som möjligt ska 
erbjudas tillfälle till en partiell omexamination för att komplettera berörda delar. 
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