
   
 
DIA-gemansamma antagningen, DI-urvalsprov, 2. skedet 
Fre 12.6.2020 kl. 10.00 – 12.00 
 

Universiteten har på grund av den rådande pandemin varit tvungna att göra ändringar i avläggandet av 
urvalsproven. En ansökan till de sökande som godkänts till universitetsantagningens andra skede kommer att 
få en inbjudan till andra skedets urvalsprov.  

Om du redan på Studieinfos ansökningsblankett har valt den ort där du deltar i urvalsproven ska du delta i 
andra skedets urvalsprov på den ort du angett. 

Universiteten följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar i urvalsprovsarrangemangen och du ska 
noga följa alla anvisningar du får under urvalsprovstillfället. 

Om du har konstaterats vara smittad med coronavirus och du har satts i karantän ska du stanna hemma; 
brott mot karantänbestämmelsen är enligt strafflagen en hälso- och sjukvårdsförseelse som du kan få straff 
för. Även efter virussjukdomen ska du följa THL:s anvisningar om att stanna hemma.  

Även om du inte har konstaterats ha coronavirus men du har lindriga förkylningssymtom såsom snuva, hosta, 
halsont eller feber, ska du inte delta i urvalsprovet. Du kan delta i urvalsprovet om det har gått två veckor 
sedan symtomen började och du har varit symtomfri i minst två dygn. 

  

Provdagen 

I kallelsen till urvalsprov anges exakt adress och klockslag då du ska anlända till provplatsen. Universitetens 
campus är i regel stängda under urvalsproven, så en övervakare av urvalsprovet eller någon annan som hör 
till universitetets personal hämtar dig och de övriga som deltar i provet i samma provsal från samlingsplatsen. 
Samlingsplatsen kan vara utomhus, så klä dig enligt vädret.  

I provsalarna tas 10–20 sökande/sal och under hela provet, även när man rör sig i universitetets lokaler, 
iakttas säkerhetsavståndet på två (2) meter. På så sätt strävar vi efter att garantera säkra provlokaler för alla 
sökande.  

Alla deltagares identitet kontrolleras innan de hänvisas till salen, så se till att du har ditt ID* med dig och att 
du kommer till rätt plats. Personer som kommer för sent får inte delta i provet.  

På väg till provsalen ska du följa anvisningarna: alla sökande ska tvätta händerna eller använda 
handdesinfektionsmedel innan ni går in i provsalen. Vi rekommenderar att du går på toaletten före 
provtillfället, eftersom vistelsen i universitetens lokaler är noggrant begränsad på grund av rådande 
förhållanden.  

* ett officiellt, giltigt identitetsbevis, pass, identitetskort med foto som utfärdats av polisen, körkort, 
identitetskort med foto som beviljats inom EU-/EES-området 

 
 

 

 

https://thl.fi/documents/533963/5860112/Ohje+hakijoille_COVID_19_torjunta.pdf/5c28abc4-ad13-927a-0d81-a505d0aea8f0?t=1589448024078


Ta med dig till provet: 

- skrivdon (penna, radergummi, linjal, passare) och en funktionsräknare av godkänd typ  
(https://dia.fi/lisatietojahakemisesta/valintakokeissa-sallitut-laskimet/) i en genomskinlig påse, 
penal får inte medtas. 

- Eventuella läkemedel du behöver (läkemedlen ska avlägsnas från originalförpackningarna, exkl. 
tryckförpackningar och du ska visa läkemedlen för övervakaren när du kommer in i salen) 

Om du vill kan du använda egen skyddsutrustning under provet (mask, handskar). Observera att du måste 
visa ditt ansikte när övervakaren kontrollerar din identitet.  

Du kan också ta med dig engångsöronproppar som ska vara i oöppnad förpackning; observera att du då inte 
hör eventuella tilläggsanvisningar under provet och att detta är ditt ansvar.  

Du kan också ta med dig en vattenflaska med kork, matsäck är inte tillåtet i den här situationen.  

Alla klockor är förbjudna i urvalsprovet, liksom även användning av snus och tuggummi. 

Mobiltelefonen ska stängas innan provet inleds och lämnas i väskan/jackfickan på en plats som övervakaren 
anvisar; övervakarna visar var du kan lämna dina saker under provet.  

Under provet  

Övervakarna kontrollerar dina skrivredskap och din kalkylator när du kommer in i salen och ger dig 
anvisningar om vad du ska sitta i provsalen.  

Provpappren har delats ut på borden, men du får inte röra pappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom 
ihåg att genast i början av provet skriva ditt namn och övriga uppgifter som krävs på provpappren.  

Om du måste hosta eller nysa så finns det pappershanddukar eller näsdukar på alla platser för detta ändamål. 
Sätt det använda pappret i fickan eller direkt i papperskorgen om möjligt. Ta inte med dig egna näsdukar.  

Om du börjar känna symtom som liknar förkylningssymtom under provtillfället ska du omedelbart meddela 
övervakaren om detta. Du kan vid behov hänvisas till ett annat rum där du kan slutföra provet.  

Du kan gå på toaletten mitt under provet. Räck upp handen och vänta på att övervakaren kommer till dig och 
följer dig till toaletterna och tillbaka. Toalettbesöken sköts en sökande åt gången.  Du ska tvätta händerna väl 
efter toalettbesöket innan du återvänder till provsalen.  

Övervakarna meddelar när det är 30 minuter kvar av provtiden och då provtiden upphör. Då provtiden 
upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet.  

Vänta tills övervakaren ger dig anvisningar om i vilken ordning provsvaren returneras. Du ska också visa ditt 
ID då du lämnar in provsvaret. Fusk som upptäckts under provtillfället eller en överskridning av provtiden 
(t.ex. fortsatt skrivning efter att övervakarna meddelat att provet avslutas) kan leda till att provet förkastas. 

När du har lämnat ditt provsvar ska du ta med dina saker och lämna universitetets lokaler så fort du är klar. 
Vänta inte inomhus på andra som har deltagit i provet.  

Alla sökande ska lämna universitetets lokaler genast efter att provet avslutats.  

Det är tillåtet att lämna provet tidigast 60 minuter från den faktiska tidpunkten då provet har inletts.  

Efter provet (urvalsresultat)  

Om du behöver ett intyg över att du deltagit i provet t.ex. för armén, kom ihåg att be om intyget samtidigt 
som du lämnar in ditt provsvar.  

Resultaten från vårens andra gemensamma ansökan publiceras i Studieinfo senast 15.7.2020.  

Mer information om publiceringen av valresultaten och om att göra ett rättelseyrkande finns på adressen:        

https://dia.fi/sv/ 

https://dia.fi/lisatietojahakemisesta/valintakokeissa-sallitut-laskimet/
https://dia.fi/sv/

