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Postadress Box 118, 221 00 Lund Besöksadress Ole Römers väg 3 Telefon dir 046-2223419/2223711/2223841, växel 046-222 00 00

Telefax 046-222 09 09 E-post tentamensschema@kansli.lth.se Internet http://www.student.lth.se/schema/

LTHs kans l i

Programstöd,  utbi ldningsserv ice

Schemasamordnaren

Påsyn: Tentamensschema för läsåret 2018/19 för
civilingenjörsprogrammen, högskoleingenjörs- och
brandingenjörsprogrammet samt mastersutbildningarna

Tentamensschema skickas nu ut för påseende. Tentamensschema för A skickas ut i särskild
ordning.

Tentamensschemat finns på följande länk:
https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/ri1Q5057.html

Sista dag för att lämna synpunkter på tentamensschemat är den 11 april 2018.

Kontrollera följande:
· att samtliga kurser som skall ha skriftlig tentamen finns med
· att det finns omtentamenstillfällen
· att varje tentamen har fått rätt antal timmar
· att antalet skrivplatser är rimligt – överboka inte då det är svårt att få platserna att

räcka.
· att tentamenstillfället inte kolliderar eller ligger för nära tentamen för annan kurs

för årskursen/specialiseringen.

Salar för duggor, kontrollskrivningar, tentamina och omtentamina mm som ligger utanför
ordinarie tentamensperioder, kommer att tilldelas LTH av centrala lokalbokningen vid
Lunds universitet. Besked om vilka salar man fått, kommer den 8 juni då LU:s centrala
fördelning av lokaler är färdig.

Duggor mm under vårterminens läsperioder schemaläggs i samband med
schemaläggningen inför VT-19.

Tentamen för Arkitektur VT-19 läggs samtidigt som lässchemat för VT-19 och i enlighet
med blockschemat för VT-19.

Omtentor som önskats i TP2 utan samråd med programledning, är lagda i TP4 eller TP6.

2018-03-28

Till
Studierektorer vid LTHs institutioner
Programledningar
Studieråd

PÅSYN TENTEMANESCHEMA
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Synpunkter skickas till tentamensschema@kansli.lth.se eller med internpost till hämtställe
7, Utbildningsservice – schema.  Ange korrekt kurskod i ämnesraden på e-postbrevet för
de kurser brevet gäller.

Med vänlig hälsning

Sophie Sjögren Emma Grönberg Naomi Facks/Pablo Hernandez

Utbildningsadministratör  Utbildningsadministratör Utbildningsadministratör

Ank. 23711 Ank. 23841 Ank. 29847

Lägger schema för B, F, K, N,
Pi, W, YL

Lägger schema för A, BME, C, D, E, L,
IDA, IEA, TBÅ och IBY

Lägger schema för KID, MID, V, I,
BI, RH, M och  MD



3 (4)

BILAGA 1

TENTAMENSLOKALER

På Sparta finns en stor hall med totalt 160 platser, indelade i fyra moduler och i
anslutning till hallen finns också tre seminarierum, som i nödfall också kan användas vid
tentamen.

Victoriastadion (Vic) (Tot: 480 platser) Sparta (Tot: 160 platser)
Vic 1 A-D    4 x 40                    160
platser

Sparta: A                      40 platser

Vic 2 A-D    4 x 40                    160
platser

Sparta: B                      40 platser

Vic3 A-D     4 x 40                    160
platser

Sparta: C                      40 platser

Sparta: D                      40 platser
Matematikhusets Annex (Tot: 475 platser)
MA08 - A-C    3 x 25                   75
platser

Eden (Tot: 121 platser)

MA09 - A-F    6 x 25                 150
platser

Ed:022                         38 platser

MA10 - A-J    10 x 25                250
platser

Ed:025                         47 platser

Ed:026                         36 platser
Gasquesalen
Kår:Gasq 120 platser

För skrivning i ritsalar och seminarierum kan oftast bara hälften av antalet platser
användas.

SCHEMAGENERATORN
Tentamensschemat hittar du via länken:
https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/ri1Q5057.html

På sidan hittar du alla tentor och omtentor, filtrerade på LTH. Du kan genom att klicka
på rubriken ”Ändra sökning” ställa in schemageneratorn att söka efter en specifik kurs, ett
kostnadsställes alla tentor, tentorna för en viss studentgrupp, eller bara alla duggor. Det
gör du genom att välja det du vill söka efter under drop-downmenyn och sedan fylla i
kurskod, kostnadsställe, studentgruppsbeteckning, eller undervisningstyp i sökrutan
bredvid drop-downmenyn.

Vill du söka på hela LU (för t.ex. EXT- och GEMA-kurser som ges av institutioner på
andra fakulteter än LTH), ta bort LTH som förvalt värde på "Visa kategorier" ->
Fakultet/Institution, detta då tentaremissidan är filtrerad för att bara visa kurser med
kostnadsställe som tillhör LTH.

LÄS- OCH TENTAMENSPERIODSINDELNINGEN 2018/2019
Här hittar du läs- och terminsperiodsindelningen för läsåret 2018/19:
http://www.student.lth.se/schema0/lasarsindelning/lasar1819/
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BILAGA 2

TENTAMENSPERIODER

Tp 1 Tp 2 Tp 3
Tp 4
(om) Tp 5

Tp 6
(om)

oktober januari mars april maj/juni augusti

Lp1 TENTA OMT 1 OMT 2

Lp2 TENTA OMT 1 OMT 2

Lp3 TENTA OMT 2 OMT 1

Lp4 OMT 2 TENTA OMT 1

Tentamensperiod (Tp 1) lö 27/10 - fr 2/11 2018

Tentamensperiod (Tp 2) må 7/1 – on 9/1 och lö 12/1, må 14/1- lö
19/1-2019*

Tentamensperiod (Tp 3) må 18/3 – lö 23/3 2019

Omtentamensperiod (Tp 4) ti 23/4 – må 29/4 2019,  to 2/5 – lö 4/5
2019 **

Tentamensperiod (Tp 5) lö 1/6 – lö 8/6 2019 ***
Omtentamensperiod (Tp 6) må 19/8 – lö 31/8 2019

-----------------
*)  Inläsningsdagar to 10/1-fr 11/1 2019
**)  Valborg och 1 maj ti 30/4 - on 1/5 2019
**)  Sveriges nationaldag to 6/6 2019


