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TENTTIOHJEITA
Tentti-ilmoittautuminen katsotaan uusintakerraksi, vaikka opiskelija ei osallistuisikaan tenttiin. Sairaustapauksissa tai muun ylivoimaisen esteen sattuessa tulee ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan.
Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei huomioida. Kypsyysnäytteeseen osallistumisesta sovitaan työn ohjaajan kanssa.
Yleisten tenttitilaisuuksien ohjeet
• tentit ovat pääsääntöisesti iltatenttejä, klo 18.00–20.15 Taito 1:ssa
• opiskelijan tulee olla paikalla viimeistään klo 17.40 käytännön järjestelyjen takia
• opiskelija voi siirtyä tenttitilaan vasta valvojan saavuttua paikalle
• myöhästymisen raja on 15 minuuttia, tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua
(poistumisen jälkeen ei voi enää palata jatkamaan tenttisuoritusta)
• laukut jätetään luokan etuosaan, matkapuhelimet suljetaan
• opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä (kuvallinen henkilöllisyystodistus, ajokortti, opiskelijakortti tai vastaava)
• mukana saa olla kirjoitusvälineet ja tenttikuoressa ilmoitettu muu tarpeellinen materiaali; tieteislaskimia ei saa käyttää, ellei opettajan kanssa ole sovittu toisin; sosiaali- ja terveysalan tenteissä ei
saa olla mukana mitään laskimia; sähköisiä sanakirjoja ei saa olla mukana
• valvoja antaa tenttipaperit; muita papereita ei saa käyttää, kaikki paperit palautetaan
• mikäli opiskelijalla on useampia tenttejä samassa tenttitilaisuudessa, ne suoritetaan peräkkäin
(valvoja luovuttaa koepaperit edellisen kokeen palauttamisen jälkeen ja tarkistaa materiaaleja koskevat ohjeet)
• opiskelijoiden on noudatettava tentin valvojan määräämää istumajärjestystä
• tentin kesto on näkyvillä tenttikuoressa, jos se on tavanomaista lyhyempi; varsinainen tenttisuoritus aloitetaan yhtä aikaa
• opiskelija varmentaa osallistumisensa tenttiin merkitsemällä allekirjoituksensa osallistujaluetteloon.
Tentin valvoja saa keskeyttää opiskelijan tentin epäilleessään hänen lunttaavan. Opiskelijan on poistuttava välittömästi. Valvoja vie asian koulutuspäällikön käsittelyyn. Jos opiskelijan todetaan syyllistyneen vilppiin, hänen on osallistuttava uudestaan opintojaksolle seuraavana lukuvuonna ja tentittävä
opintojakso sen hetkisten vaatimusten mukaisesti.
Tenttikäytännöt
Jokaisesta opintojaksosta järjestetään kolme tenttimahdollisuutta samoilla vaatimuksilla, sovittuina ja
opettajan ilmoittamina ajankohtina.
1. varsinainen tentti
- ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa
- tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen
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2. uusintatentit
- kaksi uusintakertaa yleisinä tenttipäivinä
- ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa
- tenttitilaisuudet ovat pääsääntöisesti iltaisin, klo 18.00–20.15 Taito 1:ssä
- tenttiin on ilmoittauduttava erikseen

Opinnäytetyöhön liittyvä kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä. Tarkempi ajankohta sovitaan työn ohjaajan kanssa.
Poikkeukset:
- mikäli opiskelija harjoittelujakson tai vaihto-opiskelun vuoksi ei voi osallistua uusintatenttiin, tulee
tenttiajasta neuvotella opettajan kanssa
- mikäli opiskelija on käyttänyt kaikki tenttikerrat, hän neuvottelee opettajan kanssa, missä laajuudessa hän osallistuu vastaavan opintojakson opetukseen ja mitkä osiot hän suorittaa uudelleen.
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