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SCHEMA SALSTENTAMEN FILOSOFI HÖSTTERMINEN 2014  
 
Praktisk filosofi 1 (30hp) grundkurs - kurskod 718G01  

Datum Tid Ort Moment Notering Ansvarig 
27/9  8-12 Linköping INTR - instrumentkurs Ordinarie tentamen Martin Berzell 

23/10 14-18 Linköping HISP - den praktiska filosofins historia Ordinarie tentamen  

30/10  8-12 Linköping INTR - instrumentkurs Omtentamen Martin Berzell 

21/11 8-12 Linköping MORA -moralfilosofi Ordinarie tentamen  

5/12 8-12 Linköping HISP - den praktiska filosofins historia Omtentamen  

8/1 2015 14-18 Linköping MORA -moralfilosofi Omtentamen  

Filosofi (1-15 hp) inom lärarprogrammet - kurskod 92FS11 
27/9 8-12 Linköping STN1 - instrumentkurs Ordinarie tentamen Martin Berzell 

23/10 14-18 Linköping STN2 - filosofihistoria Ordinarie tentamen  

30/10 8-12 Linköping STN1 - instrumentkurs Omtentamen Martin Berzell 

5/12 8-12 Linköping STN2 - filosofihistoria Omtentamen  

Filosofi (16-30 hp) inom lärarprogrammet - kurskod 92FS21 
21/11 8-12 Linköping STN1 -moralfilosofi Ordinarie tentamen  

8/1 2015 14-18 Linköping STN1 -moralfilosofi Omtentamen  

Teoretisk filosofi 1 (30hp) grundkurs kurskod 720G01  
23/10 14-18 Linköping HIST – den teoretiska filosofins historia Ordinarie tentamen Martin Berzell 

5/12 8-12 Linköping HIST – den teoretiska filosofins historia Omtentamen Martin Berzell 

 
Övriga provmoment ingående i kurserna examineras på annat sätt än salstentamen 

 
ANMÄLAN TILL SALSTENTAMEN:  
 
Det är obligatoriskt att anmäla sig till en schemalagd skriftlig salstentamen. Anmälan kan göras senast 10 dagar 
före tentamensdatum via Studentportalen: https://www3.student.liu.se/portal/    
 
Hjälp med anmälan till tentamen kan även fås via ämnesadministratör. Det går dock inte att anmäla sig till 
tentan när sista anmälningsdag passerat. Det är viktigt att avboka sig från en tenta om du får förhinder.  
 
Att skriva tentamen som reserv: Studenter som inte har anmält sig till ett tentamenstillfälle har möjlighet att 
30 min. innan starttid anmäla sig till tentamensvakten som reserv. Om plats finns i salen samt extra kopior av 
tentamen är tillgängliga får studenten skriva tentamen, dock med tillträde till salen 30 minuter efter ordinarie 
starttid. Sal för tentamen meddelas via e-post senast fyra dagar före tentamensdagen. Det går också att söka 
efter tentalokal på Studentportalen http://www4.student.liu.se/tentasearch/   
 
Tentamensresultat skickas automatiskt via e-post. Rättningstiden är normalt tio (10) arbetsdagar (15 
arbetsdagar vid stor rättningsbörda). Kontakta administratör för avhämtning av rättad tentamen 
 
Skrivningar sparas i två år. Besked om tentamensresultat lämnas inte ut via telefon. Mer information och regler 
kring tentamen: http://www.student.liu.se/tenta/regler   
 
 
 
KONTAKT ÄMNET FILOSOFI 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Studierektor: Fredrik Stjernberg fredrik.stjernberg@liu.se      
Administratör: Pernilla Ahrén pernilla.ahren@liu.se   
Kurshemsidor finns under ämnet filosofis hemsida: http://www.liu.se/ikk/filosofi 
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