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Ansökan om att få skriva två tentamina, på avancerad nivå, vid ett 
tillfälle Application to write two examinations, at advanced level, at 
the same time

Enligt beslut S-2017-0245 vid skolan för teknikvetenskap (SCI) har studerande rätt att begära att få skriva en

tentamen i en SCI-kurs vid samma tillfälle som en tentamen i en annan kurs — men utan förlängd skrivtid.

Båda kurserna måste vara på avancerad nivå.

Studerande kommer få avslag, om att få skriva två tentamina vid ett tillfälle, om studenten innan

tidpunkten för begäran, utan godtagbart skäl, avstått från ett ordinarie tentamenstillfälle, samt om en kurs av kurserna är på kandidatnivå.

För att ansökningarna från de studerande som vill skriva minst två tentamina vid samma tillfälle ska bedömas lika är det 
grundutbildningsansvarig på SCI-skolan som bedömer om särskilda skäl föreligger och som beviljar en student rätt att skriva en tentamen i 

en SCI-kurs samtidigt som en tentamen i en annan kurs.

Endast kompletta ansökningar behandlas och för att ansökan ska anses vara komplett ska alla uppgifter nedan fyllas i innan den ifyllda 

blanketten skickas till gruansv@sci.kth.se samtidigt som tentamensanmälan görs.

According to decision S-2017-0245 at the school of engineering sciences (SCI), a student has the right to apply to write two written 

examinations, one of them being in an SCI course, at the same time — but without time extension.

Both courses must be at advanved level.

A student does not have the right to apply to write two exams at the same time if the student, without a valid reason, has been absent from a 

prior scheduled examination for one of the courses, and if one of the courses are at bachelor level.

To guarantee that the applications will be evaluated fair, it is the director the 1st and 2nd cycle studies at SCI

who decides if the student's reasons are sufficient to allow the student to write two examinations at the same time.

Only complete applications will be evaluated, which means that all the fields below must be filled in and then the filled-in form must be sent 

to gruansv@sci.kth.se when you apply to the exam.

Efternamn/Family name Förnamn/Given name

Personnummer/Civic registration number E-postadress/E-mail address

@kth.se

Program, inskrivningsår/Programme, starting year Tentamensdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD)/Examination date (YYYY-MM-DD)

Kurskod och kursnamn för kurs 1/Course code and course name for course 1 Kurskod och kursnamn för kurs 1/Course code and course name for course 2

Redogörelse av mina skäl till att jag vill skriva två tentamina vid samma tentamenstillfälle utan förlängd skrivtid (att examinationen krockar är inte ett skäl).

The reasons why I want to write two examinations at the same time without extension of length of the examination time (collision of the exams is not a valid reason).

Ärlig värdering hur jag bedömer mina chanser att klara båda tentamina om de skrivs vid samma tillfälle (hänvisa till tidigare studieresultat som stödjer din motivering).

Honest evaluation of my chances to successfully pass both examinations if they are written at the same time (support your evaluation with previous study performance).
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