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From HT-17 gäller en ny läsperiodsindelning på LTH. Denna innebär att samtliga omtentor samlas i 
två större omtentamensperioder per år. Dessa är förlagda i anslutning till påsk och under de två 
veckorna innan höstterminsstarten i augusti. Ordinarie tentamen ligger i allmänhet i den 
tentamensperiod som ligger i direkt anslutning efter den läsperiod då kursen avslutas. Observera att 
omtentamen i januaritentaperioden endast skall ske i undantagsfall och enbart på inrådan av 
programledningen på ett visst program. Läs det bifogade förtydligandet ang. den läsperiodsindelning 
som togs inför HT-17. 
 
2018/2019 ligger tentamensperioderna följande datum: 
 
Tentamensperiod (Tp 1) lö 27/10 - fr 2/11 2018 
Tentamensperiod (Tp 2:1)  må 7/1 – on 9/1 2019 
Tentamensperiod (Tp 2:2) lö 12/1 – lö 19/1 2019 
Tentamensperiod (Tp 3) må 18/3 – lö 23/3 2019 
Omtentamensperiod (Tp 4) ti 23/4 – lö 4/5 2019* 
Tentamensperiod (Tp 5) lö 1/6 – lö 8/6 2019** 
Omtentamensperiod (Tp 6) må 19/8 – lö 31/8 2019 

----------------- 
*30/4 är en inläsningsdag. 1/5 är helgdag. 

**6/6 är Sveriges nationaldag och helgdag 

 
 

Underlag till schemaläggning av skriftlig tentamen skall inför läsåret 2018/19 lämnas genom att fylla i 
ett kalkylark på webben. Arket skall vara ifyllt senast den 2 mars. Efter den 2 mars stängs kalkylarket 
för redigering. 
 
Kalkylarket finns här: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17BhLx2NUTcIJl0KCGybX5tQzDge0fa4LQ1H9AWt6FfI/
edit?usp=sharing 
 
Dokumentet som heter ”Schema 2018/19- tentor” är sorterat på kostnadsställe och sedan på kurskod 
i bokstavsordning. Varje kurs har en rad för varje tentamen på kursen. Saknas någon kurs, infoga en 
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extra rad i dokumentet för denna kurs på samma ställe i arket där kostnadsställets övriga kurser ligger. 
Varje tentamensperiod har en egen kolumn. Fyll i beräknat antal skrivplatser för varje önskad 
tentapensperiod i avsedd kolumn. Sortera inte om i kalkylarket. Ändringar i kalkylarket påverkar alla 
användare. För att söka upp en viss kurs, använd Ctrl+F på en Windowsdator och skriv kurskoden i 
det sökfält som kommer upp. 

 
Eftersom en kurs med flera kurstarter endast behöver två omtentamenstillfällen så ange behovet av 
skrivplatser endast på första raden.  Då det är ont om skrivplatser beställ inte onödigt många. Vi ser 
gärna att mindre kurser kan ha sina tentor i övningssalar.  
 
I kommentarskolumnen uppges om:  
- kursen måste tenteras samtidigt med annan kurs (ange detta samt kurskoden på den andra 

kursen)  
- tentan/omtentan kan förläggas till institutionens egen lokal, dvs att ingen skrivsal behöver bokas. 
- tentan ges digitalt. Det skall enligt riktlinjer från LU byggnad, framgå i tentamensschemat om en 

tentamen ges digitalt, detta för att lokalen som tentamen ges i, skall kunna ställas i ordning för 
digital tentamen.  

- vem som lämnat in uppgifterna, detta för att underlätta om schemaläggningen har frågor. 
- övrig information som skall schemaläggningen till handa. 
 
Räcker inte utrymmet, så skriv kommentarerna i e-post till tentamensschema@kansli.lth.se. Ange då 
”Se mejl” i kommentarskolumnen, så att vi säkert uppmärksammar detta. 
 
Glöm inte tentamenstillfällen för nedlagda kurser eller omtentamenstillfällen för kurser som är periodiserade 
och inte ges läsåret 2018/19. 

Kompletterande information skickas till tentamensschema@kansli.lth.se 
Ämnesraden skall vara samma som namnet på kursen, då detta underlättar för schemaläggarna. 
Övergripande kommentarer och kontaktperson skrivs i mejlet. 

  
OBS! Använd e-postadressen tentamensschema@kansli.lth.se för allt som rör tentamensschemat! 
 

   
12 februari Startbrev till institutionerna om tentamensschemat 
2 mars  Sista dag att skicka in önskemål till tentamensschemat 2018/2019  
26 mars Preliminärt tentamensschema skickas ut för påsyn till institutionerna. 
11 april Sista dagen för institutionerna att lämna in synpunkter på läs- och tentamensschemat. 
30 april  Läs- och tentamensschemat omarbetat utifrån inkomna synpunkter och helt klart. 
1 maj  Schemana fastslås. Inga ändringar görs efter detta datum. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

Sophie Sjögren Emma Grönberg Pablo Hernandez och Naomi Facks 

Utbildningsadministratör  Utbildningsadministratör Utbildningsadministratörer 
Ank. 23711 Ank. 23841 Ank. 29847 
Lägger schema för B, F, K, N, Pi, 
W och YL samt MBIO, MLIV 
och MWLU 

Lägger schema för A, BME, 
C, D, E, L, IDA, IEA och 
TBÅ samt MARK, MSUD, 
MSOC och MWIR 

Lägger schema för KID, V, I, BI, RH, 
M, MD och IBY samt MEMB, MID, 
MFIPDES, MFST, MKAT och MLOG 

 
Bilagor: 
Tentamensperioder och omtentamensperioder.pdf 
Förtydligande av läsperiodsindelningen 2018-2019 


