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Jakso 12, Uusintatenttiohje 

Intro 

Sirpa: Elina, en päässyt tentistä läpi, mitäs nyt? 

Elina: Kuule Sirpa, sitten ilmoittaudut uusimaan suorituksen, ei paniikkia. Harva asia on kerrasta 
poikki, ei tämäkään. 

Sirpa: Missä uusintatentit tehdään? 

Elina: Ne tehdään tenttiakvaariossa Exam-tenttijärjestelmän kautta. Tenttitiloja on kaikilla Xamkin 
kampuksilla, ja muissa korkeakouluissa. Toisessa korkeakoulussa tenttimiseen on kansalliset ohjeet.  

Sirpa: Akvaario? Lasiseinät ja vettä? 

Elina: Ei sentään. Normaali luokkahuone kyseessä, johon tehty vähän modauksia, että täyttää 
tenttitilan vaatimukset esim. valvonnan suhteen. Hyvä huomioida, että tenttitilassa voi olla 
samanaikaisesti myös muita tenttijöitä. 

Sirpa: Miten ilmoittautuminen tapahtuu? 

Elina: Uusintatenttiin ilmoittaudutaan Exam-järjestelmässä omalla opiskelijatunnuksella.  
Ilmoittautuminen on sitova. Tentistä poissaolo katsotaan hylätyksi suoritukseksi. Ilmoittautumisen 
voi perua ilmoittautumisaikana. Uusintatenttiin voi osallistua vain läsnä oleva, etukäteen 
ilmoittautunut opiskelija. Opiskelijalla on oltava tenttitilaisuudessa mukanaan kuvallinen 
henkilöllisyystodistus. Vastaamaton tentti lasketaan suorituskerraksi. 

Sirpa: Aika paljon ohjeita. Siis, menen huoneeseen, jossa on muitakin opiskelijoita. Mitäs jos varaan 
kaverin kanssa viereisen paikan ja teen hänen kanssaan vaikean tentin yhdessä? 

Elina: Exam-tenttitiloissa on tallentava kamerajärjestelmä, josta vilpilliset suoritukset ovat 
todettavissa myös jälkikäteen. Havaitussa koevilppitilanteessa noudatetaan Xamkin eettisiä ohjeita, 
joita on aiemmin tässä sarjassa käyty läpi. Mikäli opiskelija havaitsee toisen opiskelijan syyllistyvän 
koevilppiin, hänen tulee ilmoittaa siitä välittömästi tentin arvioinnin suorittavalle opettajalle.  

Sirpa: No, entä jos minulla olisi lisäajan tarvetta tai muuta erityistä? 

Elina: Mikäli opiskelija tarvitsee tenttitilaisuuteen erityisjärjestelyjä oppimisvaikeuden, vamman tai 
terveydentilan vuoksi, niitä pitää hakea hyvissä ajoin etukäteen. Erityisjärjestelyjen tarve ilmoitetaan 
opettajalle mielellään jo opintojakson alussa.   

Sirpa: Milloin tenttejä voi tehdä? 
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Elina: Tenttiakvaariotilat ovat avoinna arkipäivisin kampusten aukioloaikojen puitteissa. Varmista siis, 
että sinulla on pääsy kampukselle, erityisesti viimeisten tenttiaikojen osalta. Myös loma-aikoina 
tenttiminen on mahdollista, mikäli kampus on avoinna ja sinulla on pääsy kampukselle.   

Sirpa: Mitä tenttiin otetaan mukaan? 

Elina: Omien välineiden (puhelin, älykello, kynät, paperit, ruoka, juoma) käyttäminen tentin aikana 
on kielletty. Omat välineet tulee jättää tenttitilaan tai tilan ulkopuolella olevaan lukittavaan 
lokerikkoon ennen tentin alkamista. Koneen viereen voi tuoda vain henkilöllisyystodistuksen sekä 
lokerikon avaimen.  

Sirpa: Onko siellä mitään valmiina? 

Elina: Tilassa on laskimia, kyniä ja suttupapereita sekä muutamia kuulosuojaimia käytettävissä. 
Tenttisuorituksen jälkeen palauta käyttämäsi välineet takaisin omille paikoilleen ja suttupaperit siihen 
varattuun postilaatikkoon tilassa. Mitään tilan tarvikkeita ei saa viedä pois tilasta.  

Sirpa: Sanoit, että näitä akvaarioita on myös muissa korkeakouluissa. Eli onko minun mahdollista 
tehdä tentti muualla kuin omassa korkeakoulussa?  

Elina: Joo, niissä korkeakouluissa, jotka ovat mukana EXAM-tenttivierailussa. Ennen 
tenttivierailuvarauksen tekemistä, tarkista kohdekorkeakoulun tiedoista, onko tentin tekeminen 
mahdollista tenttivierailuna. Tarkista myös mahdollisesti tarvittavat ohjelmat ja välineet. Tenttivaraus 
tehdään aina oman korkeakoulun EXAM-järjestelmästä ja valitsemalla 
varausnäkymässä ”Tenttiajanvaraus ulkopuolisesta oppilaitoksesta”. Tenttiessäsi toisessa 
korkeakoulussa noudatat ko. korkeakoulun ohjeita ja sääntöjä tenttimisestä. Uusintakerroista ja 
arvosanan korottamisesta löydät tarkempaa tietoa tutkintosäännöstä. Ja Exam-tenteistä löytyy tosi 
hienot videot Luxista. Pistät vaan hakuun “Exam”. 

Sirpa: Pitääpä mennä tutustumaan ohjeisiin! Kiitos tiedoista! 

Elina: Eipä mitään, tsemppiä tenttiin! Moikka. 
 

  


