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Beslut om hanter¡ng av anonyma tentor i mars och april 2018
pga införandet av Ladok 3

I och med införandet av Ladok3 i mars/april 2018 påverkas rättningen av tentor i
perioden mars och april 2018 (en ordinarie tentaperiod och en omtentaperiod på

LTH).

Anmälningsperiodema for studenterna är anpassade infor stängningen av Ladok
under perioden2213-914. Anmälningsperioden för de ordinarie tentorna är 2018-
02-19 -- 2018-03-05 och för omtentorna 2018-02-26 -- 2018-03-18. Senaste tiden
atttaut anmälningslistor iLadokportalen och resultatunderlag i funktionen RSO1 i
gamla Ladok är kl I7 :00 2113.

Gjorda anmälningar inkl anonymkoder överförs inte till Ladok3. Det går däremot,
när Ladok3 öppnat, attlägga in resultat oanonymt för tentor gjorda före över-
gången tillLadok3.

}Man kan hantera detta genom attläta studenterna skriva tentor med anonymkod,
men sedan får man mappa studenterna manuellt mot personnummer med hjälp av
uttagna listor från gamla Ladok när man skriver in resultatet i Ladok3. Detta kan
bli arbetsamt, framför allt på tentor med många skrivande. Därftir beviljas undan-
tag från beslutet att alla skriftliga salstentor på LTH ska genomforas anonymt. Det
är viktigt atT vara tydlig mot både tentamensvakter och studenter vad som gäller på

aktuell tenta.

Till tentorna i maj/juni har studenterna anmält sig i Ladok3:s studentgränssnitt, och
då kommer dessa att komma direkt in i Ladok3, på liknande sätt som det fungerar i
gamla Ladok.

ßeslut: LG GU beslutar att LTH:s institutioner får, om de så önskar, rätta tentorna

i mars och april 2018 oanonymt (tidsbegränsat undantag från beslut U 2016/501).

Tydlig information om detta ska ges till studenterna.
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