
 

Om du vill få din tentamen omprövad 
Ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför. Ärendet 

handläggs inte utan dessa uppgifter! Skicka/lämna en kopia på tentamen enligt 

nedan. 

Inst. För elektroteknik, Kurskod börjar med 1TE – Kontakta läraren. 

Inst. för fysik och astronomi, kurskod börjar med 1FA - Kontakta läraren. 

Inst. för kemi Ångström/BMC kurskod börjar med 1KB – Fyll i blanketten 

nedan och kontakta läraren.  

Inst. För materialvetenskap kurskod börjar med 1TE, 1TM – Kontakta läraren. 

Inst. För samhällsbyggnad och industriell teknik, kurskod börjar med 1TE, 1TS 

– Kontakta läraren.  

Matematiska Inst. kurskod börjar med 1MA/1MS – maila tentamen till 

studexp@math.uu.se 

Inst. för biologisk grundutbildning, kurskod börjar med 1BG/1MB – Kontakta 

kursansvarig lärare. 

Inst. för informationsteknologi: Kurskoderna börjar med: 

1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MDs – Kontakta läraren 

Inst. för geovetenskaper: Kurskoderna börjar med 1GE, 1GV, 1HY, 1ME, 1MP, 

1MV, 1PA, 1TV – Kontakta läraren 
________________________________________________________ 

If you want to get your exam reconsidered 
Specify which information you want to reconsider and explain why. Otherwise 

your matter won’t be handle! Send a copy of your exam as below.  

Department of Electrical Engineering – Course code startas with 1TE – Contact 

the teacher 

Department of Physics and Astronomy, course code starts with 1FA – Contact 

the teacher. 

Department of Chemistry Ångström/BMC, course code starts with 1KB – Fill in 

the form down below and contact the course coordinator.   

Department of Materials Science and Engineering, course code starts with 1TE, 

1TM - Contact the teacher. 

Department of Civil and Industrial Engineering, course code starts with 1TE, 

1TS - Contact the teacher. 

Department of Mathematics – course code starts with 1MA/1MS – Send the 

exam to studexp@math.uu.se. 

Biology Education Centre, course code starts with 1BG/1MB – Contact the 

course coordinator.  

Department of Information Technology: The course codes start with:  1TD, 

1RT, 1DT, 1DL, 1MD – Contact the teacher. 

Department of Earth Sciences: The course codes start with 1GE, 1GV, 1HY, 

1ME, 1MP, 1MV, 1PA, 1TV – Contact the Teacher 
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Institutionsnamnet   
 
Motivering för omprövning av betyg på examen 
 

Namn: ____________________________________________________________________________ 

 

Kurskod: _________________ Kursnamn: _______________________________________________ 

Datum för tentamen _________________________________________________________________ 

 

Fråga nr: ____________  

Motivering:   

                       

 

 

 

           

Fråga nr: ____________  

Motivering:   

                       

 

 

 

 

Fråga nr: ____________  

Motivering:   

                       

 

Skriv så specifikt och konkret som möjligt om motiveringen för begäran om omprövning. 
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