OHJEET SÄHKÖISEN EXAM-TENTTITILAN KÄYTTÖÖN
Sähköiset tentit Porin yliopistokeskuksessa tehdään EXAM-luokassa (1. kerros, kirjaston vieressä).
Tenttitila on yliopistokeskuksen yksiköiden yhteiskäytössä.
Tenttitila on avoinna ma-su klo 8.00-20.00 (ei pyhäpäivinä: juhannus, joulu, ym. pyhät)
Päästäksesi tekemään tentin sinun tulee varata aika/paikka oman yksikkösi sähköisen tenttipalvelun
kautta. Tarvittaessa ota yhteys oman yksikkösi opintotoimistoon.
Käytännön ohjeet
•

Porin yliopistokeskuksen tenttitilaan pääset henkilökohtaisella sähköavaimella.
o

•

Käytä omaa sähköavaintasi aina, vaikka pääsisit tilaan samalla ovenavauksella
muiden tenttijöiden kanssa. Avaimen jättämä tieto yhdistetään tilan videovalvonnan
tallenteeseen henkilöllisyytesi varmistamiseksi.

Avoimen yliopiston, muiden yksiköiden ja joo-opiskelijat voivat lunastaa avaimen
palvelukeskuksesta (1. kerroksen pääaula). Palvelukeskus on avoinna ma-pe klo 8-16,
lukukausien aikana myös ma-to iltaisin klo 16-18. Tarkista poikkeavat aukioloajat Porin
yliopistokeskuksen www-sivuilta.
o

Nouda avaimesi hyvissä ajoin ennen tentin alkamista ja varaudut todistamaan
henkilöllisyytesi kuvallisella kortilla (ajokortti, passi, etc.).

o

HUOM! Jos tenttisi on viikonloppuna, avain on noudettava viimeistään perjantaina
ennen klo 15.45.

o

Samoin jos tenttisi on arkipyhänä, avain on noudettava viimeistään edellisenä
arkipäivänä ennen klo 16.

o

Laina-avainta ei voi noutaa kukaan muu puolestasi vaan se pitää kuitata
henkilökohtaisesti

•

Tenttitilaan pitää AINA kulkea omalla avaimella eikä kukaan muu saa päästää tenttijää
tenttitilaan.

•

Avain palautetaan tentin jälkeen henkilökohtaisesti palvelukeskukseen. Huomioithan, että
mikäli palautat avaimen muulla tavoin (esim. tuulikaapissa olevaan palvelukeskuksen
postilaatikkoon tai postitse) teet tämän omalla vastuullasi. Palautumattomista lainaavaimista veloitetaan aina lainasopimuksen mukaisesti.

•

Mikäli tenttisi estyy tai häiriintyy teknisten tai muiden ongelmien vuoksi, toimi oman
yksikkösi ohjeiden mukaisesti.

•

Tenttitilaan on sallittua ottaa mukaan ainoastaan henkilöllisyystodistus, sähköavain ja
lokerikon avain. (ei puhelinta, ulkovaatteita, laukkua, paperia, vesipulloa, sanakirjaa tms.)

•

Tenttitilan ulkopuolella on säilytyslokerot tentin aikaista tavaroiden säilyttämistä varten.
o

Tapauskohtaisesti, hyvin perustelusta syystä, voidaan myöntää lupa etiketittömän
juomapullon viemiselle tenttiakvaarioon. Lupa pyydetään aina tapauskohtaisesti
sähköpostilla tentittävän opintojakson vastuuopettajalta. Vastuuopettaja ilmoittaa

myönnetystä luvasta sekä palvelukeskukseen (palvelukeskus(at)ucpori.fi) että
tenttiakvaarion videovalvojalle (kirsi.anttonen(at)uta.fi).
•

Tenttitilassa tehdään satunnaisia valvontakäyntejä ja tällöin opiskelijakortti tai muu
henkilöllisyystodistus on pyydettäessä esitettävä.

•

Varmista tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä koneen numeron ja sen, että koneen
sijainti/suorituspaikka on Porissa.
o

•

Huomaa, että pystyt suorittamaan tentin vain varaamanasi aikana. Et siis voi aloittaa tentin
suorittamista ennen tenttiaikasi alkamista, vaikka tenttikoneesi olisikin vapaana. Älä siis
kirjaudu tilaan kuin vasta varaamanasi aikana ja poistu tilasta välittömästi tentin
suorittamisen jälkeen tai viimeistään kun varaamasi aika on päättynyt.
o

•

Tenttitilassa koneet on merkitty kunkin yksikön tunnuksella ja koneen numerolla.
Varmista, että olet kirjautumassa oman yksikkösi koneelle (ks. tenttitilan kaavakuva
alla)

Luokasta ei voi myöskään poistua kesken tentin/ tentin avautumisen jälkeen;
muutoin suoritus hylätään.

Tilassa on kuvan ja äänen tallentava videovalvonta. Saapuessasi tenttitilaan nosta katsettasi
tilan keskellä katossa olevaan kameraan tunnistautuaksesi.

