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Kapittel 5. Vurdering
§ 23. Vurdering
1. I alle emner eller emnegrupper som inngår i studieprogram, skal det hvert studieår være tilbud om
vurdering av studentenes kunnskaper og ferdigheter som fører til en karakter. Vurderingen skal
skje i form av en avsluttende vurdering, eventuelt på grunnlag av ulike typer
underveisvurderinger nærmere beskrevet i studieplanen.
2.

For å bli vurdert må studenten ha registrert seg det semesteret, og oppfylle de faglige kravene
emnebeskrivelsen setter for å få adgang til å bli vurdert.

3.

En student som har levert besvarelse, kan ikke unndra seg sensur. Studenten kan heller ikke
unndra seg sensur dersom eksaminasjonen har startet ved muntlig prøve.

§ 24. Eksamensperioder
Avsluttende eksamen legges til slutten av hvert semester. Rektor fastsetter eksamensperiodene.
Datoene blir kunngjort i studiehandboka. Rektor kan bestemme at avsluttende eksamen i emnet blir
lagt utenfor denne perioden dersom det er faglige eller praktiske grunner til det.
§ 25. Avsluttende eksamen
Emnebeskrivelsen fastsetter om det skal holdes avsluttende eksamen i emnet og hvilke krav som
er stilt for at en student kan få adgang til avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen er alltid
karaktergivende.
§ 26. Instrukser ved avsluttende eksamen
-

Rektor kan fastsette felles instruks for henholdsvis
studenter som har adgang til avsluttende eksamen

-

eksamensinspektører

-

faglærers tilstedeværelse i eksamenslokalet under skriftlig avsluttende eksamen.
Instruksene tas inn i studiehandbøkene.

§ 27. Gyldig forfall til avsluttende eksamen
1. Dersom en student ikke kan møte til avsluttende eksamen på grunn av sykdom eller andre
tvingende grunner, må søknad om å få fraværet godkjent som gyldig forfall sendes
Studieavdelingen. Søknaden må framsettes senest en uke etter den første avsluttende eksamen
som sykefraværet gjelder for, og skal inneholde opplysninger om hvilke avsluttende eksamener
det søkes om gyldig forfall for. Dokumentasjon skal være vedlagt søknaden. Tidsrom for
sykemeldingen skal framgå av legeattesten.
2.

En student som blir syk under avsluttende eksamen, skal underrette overinspektøren i
eksamenslokalet eller eksaminator/intern sensor ved muntlig prøve. Studenten må deretter straks
oppsøke lege og levere legeattest i samsvar med reglene i nr. 1.

§ 28. Utsatt eksamen
1. I emner der det blir holdt avsluttende eksamen bare én gang pr. studieår, skal det holdes utsatt
eksamen før neste avsluttende eksamen. Studenter som har hatt gyldig forfall til avsluttende

eksamen, har adgang til utsatt eksamen. Det samme har studenter som har møtt til avsluttende
eksamen og ikke har bestått denne eksamen.
2.

Studentene må melde seg til utsatt eksamen innen den fristen som fakultetet eller de utfyllende
reglene fastsetter.

3.

Fakultetet, i samråd med rektor, kan legge utsatt eksamen til samme eksamensperiode som
avsluttende eksamen, til neste eksamensperiode eller i et fast tidsrom utenom eksamensperiodene.
For bestemte studieprogram kan tidspunktet for utsatt eksamen, som en fast ordning, fastsettes i
utfyllende regler.

4.

Ved utsatt eksamen skal vurderingsformen være faglig jevngod med vurderingsformen ved
avsluttende eksamen. Avvikende vurderingsform ved utsatt eksamen skal fremgå av
emnebeskrivelsen.

§ 29. Gyldig forfall til andre vurderinger enn avsluttende eksamen
Fakultetet skal, hvis det er praktisk mulig, sørge for at studenter med gyldig forfall til andre
vurderinger enn avsluttende eksamen kan få gjennomført sine vurderinger i løpet av semesteret og før
eventuell avsluttende eksamen i emnet.
§ 30. Adgang til ny vurdering
1. En student som blir vurdert til ikke å ha bestått i emnet, har rett til å framstille seg til ny
vurdering. Emnebeskrivelsen eller utfyllende regler fastsetter hvilke karaktergivende aktiviteter
som må tas opp igjen når studenten ikke har bestått emnet.
2.

Studenten har adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått.

3.

Dersom studenten har bestått, har han/hun rett til å framstille seg bare én gang i hvert emne for å
forbedre karakteren. Hvis studenten har meldt seg til eksamen, og ikke trukket seg innen den
fristen som er fastsatt av studiedirektøren, telles dette som et forsøk. Det er beste karakter som
teller. Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere delvurderinger, må alle vurderingene tas opp
igjen.

Kapittel 6. Sensur
§ 37. Sensorer
1. Fakultetet selv oppnevner sensorer, jf. universitetsloven § 3-9 nr. 2. For tverrfakultære emner
(f.eks. Eksperter i team) som ikke er administrert av et fakultet, oppnevner rektor ekstern(e)
sensorer(er). Eksterne sensorer ved klage oppnevnes av fakultetet selv. Oppnevning skjer for
perioder på 3 år.
2.

Det skal være minst to sensorer ved muntlig prøve og vurdering av praksisopplæring e.l. som
etter sin art ikke lar seg etterprøve. Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved
bedømmelsen av masteroppgaven/hovedoppgaven, jf. universitetsloven § 3-9 nr. 2

3.

Fakultetet selv fastsetter retningslinjer enten generelt eller for det enkelte studieprogram for
hvordan ekstern deltakelse i vurderingen skal gjennomføres, enten ved ekstern deltakelse i den
enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering av vurderingsordningene.

§ 38. Sensurfrister
Etter universitetsloven § 3-9 nr. 4 er sensurfristen 3 uker hvis ikke særlige grunner gjør det
nødvendig å bruke mer tid. Når særlige grunner inntreffer, skal ny sensurdato offentliggjøres.
Sensurfrist for masteroppgaven/hovedoppgaven er 3 måneder.
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§ 42. Begrunnelse og klage
1. Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting behandles etter universitetsloven § 5-3. Ønske
om begrunnelse og klage framsettes for fakultetet. Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for
bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for studentene etter at karakter er satt, jf.
universitetsloven § 5-3 nr. 3.
2.

Ved ny sensur skal det være minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern, jf. universitetsloven
§ 3-9 nr. 5. De nye sensorene skal ikke ha informasjon om karakter, begrunnelse eller studentens
begrunnelse for klagen.
Hvis sensor(ene) ved førstegangssensur oppdager avskrift uten at kilde er oppgitt, men
forholdet ikke anses som så alvorlig at det blir rapportert som fusk, kan sensor(ene) orientere
instituttet. Hvis studenten klager på karakteren, kan instituttet opplyse om den manglende
kildehenvisningen til de nye sensorene. Instituttet orienterer studenten om at de nye sensorene vil
bli informert om den manglende kildehenvisningen.

3.

Ved bruk av løpende vurdering kan studenten framsette klage først når sluttkarakter for emnet
eller emnegruppen er kunngjort, men ikke etter hver enkelt delvurdering. Studenten har rett til å
få begrunnelse for karakterfastsettingen etter hver enkelt vurdering.

4.

Formelle feil kan påklages i samsvar med universitetsloven § 5-2. Klagen framsettes for
fakultetet. Det er bare vurderinger underveis i studieløpet, som skal inngå på vitnemålet eller
regnes inn i karakter for endelig studium, som kan påklages etter § 5-2.

5.

Ved klage på karakterfastsettingen på gruppearbeid, der det gis en felles karakter, må alle
studentene samtykke i og undertegne klagen. Det samme gjelder klage over formelle feil i disse
tilfellene.
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