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EKSAMENSAVVIKLINGEN HØSTEN 2014 
 

I dette brevet følger en del informasjon som er viktig for å få arrangert avsluttende eksamen i 

desember så effektivt som mulig. Det er mange som er involvert i eksamensavviklingen i slutten av 

semestrene, og det er derfor viktig at alle kjenner litt til ulike sider av hvordan den er organisert og 

hvilke frister som gjelder for at dette skal gå så smidig som mulig. Jeg ber derfor 

studieadministrasjonen ved instituttene om å videreformidle informasjonen til emneansvarlige, 

gruppelærere og andre som har en oppgave i forbindelse med eksamensavviklingen. 

 

Eksamenslokaler 

Selv om Idrettsbygningen nå er ferdig pusses opp, så vil mye av eksamensavviklingen likevel foregå i 

tennishallen på Hasle. Eksamenslokalene vil være synlige på emnenes nettsider fra uke 48. 

 

Obligatoriske øvelser 

I hovedsak sender de fleste instituttene lister med oversikt over godkjente obligatoriske øvelser innen 

fristen. Det kan likevel bli bedre, da vi av og til må purre for å få listene veldig kort tid før eksamen. Det er 

veldig viktig at fakultetsadministrasjonen får disse listene så tidlig som mulig, både mhp administrasjonen 

av eksamensavviklingen og informasjonen ut til studentene.  

 

Hvis vi får listene for obl. øv. tilsendt i siste liten, dvs. noen få dager før eksamen, så blir det veldig 

vanskelig for oss å gjøre en god jobb med flere elementer av eksamensavviklingen. Jeg gjentar derfor 

påminnelsen fra tidligere semestre om at alle institutter viderefører ordningen med å holde orden på listene 

over kandidater med godkjente obl.øv. og får de oversendt til fakultetsadministrasjonen senest 14 dager 

før eksamen. Da får vi registrert godkjenningene i FS i god tid før eksamen, og vi får lagt ut informasjon i 

StudentWeb i tide, slik at studentene slipper å ringe til oss for å spørre hvilket eksamenslokale de skal sitte 

i. Det er slike ting som belaster oss unødig i en tid som er travel nok som den er. 
 

Studenter som får slettet en vurderingsmelding på grunnlag av manglende obligatoriske øvelser, får en e-

post fra oss om dette. Dersom noen studenter feilaktig får slettet en vurderingsmelding selv om alle øvelser 

i emnet er godkjent (dette skjer ikke så helt sjelden, f.eks. når noen har fått utsatt frist på innlevering, eller 

det er krysset av feil på lista), så vil kandidatene ha mulighet til å si fra til instituttene om feilen i god tid 

slik at vi får registrert vurderingsmelding på nytt i god tid før eksamen. Dette vil være en fordel for 

kandidatene dette gjelder, og det er en stor fordel for oss ved fakultetet som produserer kandidatlister som 

brukes i eksamenslokalene og klargjør for sensurlister som brukes etter eksamen. 
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Listene som viser kandidater med godkjente obl.øv. kan enten være FS-rapport 555.001 "Godkjenningsliste 

– obligatoriske aktiviteter for eksamensoppmeldte", eller en oversiktlig excel-liste alfabetisert på 

etternavn. I godkjenningslisten fra FS krysses det av i rubrikken under ”Godkjent” for alle som er OK. 

Listene leveres eller sendes på e-post til eksamen@mn.uio.no. IFI, Matematisk institutt og Fysisk institutt 

sender en e-post til undertegnede når jeg kan ta ut godkjenningslister for de ulike emnene fra Devilry. 

 

Dersom det pga sene innleveringsfrister av obl.øv. (dette gjelder først og fremst de emnene som har 

eksamen helt i begynnelsen av eksamensperioden) ikke er mulig å overholde 14-dagers fristen, så vil vi ha 

beskjed om dette, slik at vi kan forberede oss på det. 

 

Eksamensplan og eksamensdager 

Informasjon om tid og sted for eksamen publiseres på emnenes eksamenssider på nettet. Den finnes ved å 

klikke på ”Høst 2014” på emnebeskrivelsene, og deretter på ”Eksamen: Tid og sted”. Det er ikke 

tilgjengelig noen samlet eksamensplan for hele fakultetet, men alle eksamensdatoer som er registrert i FS 

kan skrives ut på lister ved å kjøre FS-rapport 540.002. Den viser datoer og klokkeslett for alle eksamener 

og hvilke eksamenslokaler hver enkelt eksamen er plassert i. Rapporten kan kjøres på fakultetsnivå eller 

instituttnivå. Fra 24. november vil informasjon om dato, klokkeslett og eksamenslokaler være publisert for 

alle emner som har avsluttende skriftlig eksamen dette semesteret. Vi ber likevel institutter og 

fagansvarlige om å sjekke semestersidene for sitt emne mhp. eksamenslokaler dagen før eksamen for å få 

en helt oppdatert oversikt over alle lokalene som skal benyttes under eksamen. Det kommer alltid 

tilføyelser og strykninger de siste dagene før eksamen fordi noen kandidater kommer med en legeattest som 

dokumenterer behov for tilrettelegging pga en akutt oppstått hendelse eller fordi noen ikke har fått godkjent 

obligatoriske øvelser. 
 

Siden det er lett å få en oversikt over eksamenslokalene, så er det instituttenes/emneansvarliges ansvar å 

notere seg dette og huske på å gå innom alle lokalene. 

 

Muntlige eksamener håndteres av instituttene. Dersom det er behov for hjelp/veiledning når det gjelder 

registrering av flere eksamensdager, angivelse av eksamensdato, bestilling av eksamensvakter og annet i 

forbindelse med dette, så ta kontakt med eksamensgruppen i fakultetsadministrasjonen. Det beste er å 

sende en e-post til eksamen@mn.uio.no 

 

FS-data om tid og sted for eksamen er også tilgjengelige for studentene i StudentWeb slik at studentene kan 

finne opplysninger om sitt eksamenslokale der. Instituttene bestemmer selv om de vil registrere 

informasjon om eksamenslokaler for muntlige eksamener i FS sånn at informasjonen vises i StudentWeb. 

Alternativet er å informere per e-post eller muntlig. Dersom noen har behov for veiledning eller opplæring 

når det gjelder å registrere opplysninger om muntlig eksamen i FS/StudentWeb, så ta kontakt med 

eksamensgruppen ved fakultetsadministrasjonen. Se e-postadresse i forrige avsnitt. 

 

Biologisk institutt og Institutt for geofag samordner arbeidet for sine fag og har ansvar for å orientere 

museene på Tøyen og aktuelle ansatte der som er involvert i eksamensarbeidet. 

 

 

Eksamensoppgaver 

Maskinskrevet utgave av eksamensoppgavene, på bokmål, og evt. nynorsk og engelsk, skal leveres til 

fakultetssekretariatet senest 10 dager før eksamen. Denne fristen er det viktig å overholde siden 

eksamensperioden er kort og hektisk, med ca. 140 emner som har skriftlig eksamen fordelt over kun 2 uker. 

Dette medfører at det blir stort press på kopieringen og pakkingen av eksamensoppgaver, og dermed 

mindre rom for forsinkelser. Hvis fristen ikke overholdes vil vi forbeholde oss retten til å pålegge 

instituttene ansvaret med kopiering, pakking og distribuering av eksamensoppgavene til de aktuelle 

eksamenslokalene. Dersom noen ikke klarer å overholde fristen, skal fakultetet informeres om dette før den 

utløper, og det vil da bli avklart hvem som skal ha ansvaret for det videre arbeid med oppgavene. Disse 
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oppgavene blir ivaretatt av John Sundby, som kan treffes på telefon 56709. Dersom noen ønsker å sende 

eksamensoppgaver til fakultetet elektronisk, kontaktes John Sundby på forhånd for å høre om han er til 

stede for å ta imot. Hans e-postadresse er johnsu@mn.uio.no Oppgave blir skrevet ut, og e-post + vedlegg 

blir slettet umiddelbart. Ved oversendelse av eksamensoppgaver elektronisk, så bør det sendes pdf-filer, da 

vi har opplevd at symboler som er skrevet i Word-filer har endret seg ved utskrift på våre printere.  

 

De fleste instituttene har valgt å legge inn valgmuligheter for engelsk som eksamensspråk i StudentWeb, 

slik at studentene angir dette når de melder seg til eksamen. Oversikt over hvilke emner det må lages 

nynorsk og engelsk oppgavetekst for fås ved å kjøre FS-rapport 529.001. Kjemisk institutt kjører denne 

rapporten for oversikt over nynorskoppgaver, mens oversikt over engelskoppgaver foreligger på lister i 

ekspedisjonen som før. Kopi av listene fra Kjemisk institutt over studenter som har bedt om 

eksamensoppgave på engelsk sendes til John Sundby, slik at vi kan ha oversikt over hvor mange engelske 

eksamensoppgaver som skal kopieres og pakkes til de ulike eksamenslokalene. Jeg gjør oppmerksom på at 

det kun er påkrevet å lage eksamensoppgaver på bokmål og nynorsk. Engelske oppgavesett er et ekstra 

tilbud til studentene som mange emneansvarlige ønsker å tilby. Når det er lagt ut muligheter i StudentWeb 

for å velge eksamensoppgavesett på engelsk, så bør det selvfølgelig følges opp. Skulle det av en eller annen 

grunn likevel ikke bli produsert engelsk oppgavesett, så utløser ikke det noen rett til utsatt eksamen e.l. for 

studenter på de fleste bachelor- og masterprogrammene. Dette fordi programmene er definert som 

norskspråklige. 

 

Eksamensvaktene har fått beskjed om kun å dele ut nynorsk eksamensoppgave til de studentene som har 

registrert dette. Disse vil altså ikke få bokmålsoppgave i tillegg. Dette fordi vi har opplevd at mange 

studenter som registrerer eksamensoppgave på nynorsk likevel ber om å få oppgavesettet på bokmål. Vi 

ønsker å gjøre studentene bevisst på at de får den målformen de registrerer. Hvis det er færre som egentlig 

ønsker oppgaven på nynorsk, så vil dette etter hvert vises i FS-rapport 529.001, og det vil da bli mindre 

behov for emneansvarlige å lage doble oppgavesett. 

 

På http://www.mn.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studieadministrasjon/eksamen/eksamensmaler/ er det 

lagt maler for førstesider til eksamensoppgaver. Disse malene skal brukes til alle eksamener som 

fakultetet gir. Alle linjene må fylles ut for å unngå misforståelser.  Eventuell forhåndsbestemt vekting av 

de ulike deler av eksamenssettet skal angis på side 1 i oppgavesettet eller sammen med 

oppgavenummeret i oppgaveteksten. Hvis alle oppgaver må bestås for at eksamen skal bestås, må det 

opplyses om dette.  
 

 

Vedlegg 

Logaritmepapir, millimeterpapir, tabeller o.l. som forutsettes brukt under eksamen, skal leveres til 

fakultetet i nødvendig antall samtidig med originalt oppgavesett. Vedlegg som ønskes trykket opp og stiftet 

sammen med oppgavene legges inn i oppgavesettet sammen med en melding til oss om hvordan det henger 

sammen med selve oppgaveteksten. 

 

 

 

Hjelpemidler 

For å gjøre det mulig for våre eksamensvakter å kontrollere tillatte hjelpemidler under eksamen når ikke 

alle hjelpemidler er tillatt, så må dette angis nøye i oppgavesettet. Hvis en lærebok tillates brukt, skal 

bokens tittel, forfatter og utgivelsesår oppgis. Dersom dette ikke gjøres må instituttet/faglærerne sørge for 

kontrollen selv. Hvis kalkulator er tillatt skal også dette oppgis i oppgaven. Dette gjelder selv om det for de 

emneansvarlige er en selvfølgelighet. Dersom linjen ”Tillatte hjelpemidler” på oppgavens førsteside ikke er 

utfylt, har våre eksamensvakter fått beskjed om at ingen hjelpemidler kan brukes på den aktuelle eksamen. 

 

 

mailto:johnsu@mn.uio.no
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Emneansvarlige 

Emneansvarlige bør være tilgjengelige i eksamenslokalet innen ½ - 1 time etter at eksamen har startet. Ved 

eksamener med mange kandidater bør flere lærere gå runden i lokalene hvis det er nødvendig for å rekke 

alle kandidatene innen rimelig tid. Instruksen for lærere i eksamenslokalet er som følger: 

 

 Instituttet utpeker én ansvarlig lærer som går rundt i eksamenslokalet ½ - 1 time etter at eksamen 

har begynt. Hvis forholdene tilsier det, kan det utpekes flere lærere. 

 Overinspektør i eksamenslokalet kunngjør at ansvarlig lærer er til stede i eksamenslokalet. 

 Læreren skal henvende seg til hver enkelt kandidat for å bringe på det rene om det er spørsmål. 

 Læreren kan besvare spørsmål av språklig og typografisk art. Spørsmål av faglig art som har å 

gjøre med løsningen av oppgaven å gjøre, skal ikke besvares. Spørsmål som kan tilskrives 

manglende faglig forståelse hos kandidaten, besvares heller ikke. 

 Hvis læreren oppdager feil eller uklarheter i teksten av en slik art at dette angår besvarelsen av 

oppgaven eller av andre grunner bør meddeles alle kandidatene, skal dette ikke skje ved å gå rundt 

til hver enkelt kandidat, men meddelelsen skal skje muntlig eller skriftlig til samtlige kandidater. 

Læreren avgjør meddelelsesformen. Vesentlige trykkfeilrettinger eller vesentlige nødvendige 

endringer i oppgaveteksten skal meddeles kandidatene skriftlig. 

 Dersom læreren mener at eksamenstiden bør forlenges som kompensasjon for bortkastet tid ved feil 

i oppgaveteksten, skal dette avgjøres i samråd med fakultetsadministrasjonen. 

 Læreren skal gi overinspektøren i eksamenslokalet beskjed om hvor han/hun kan treffes (oppgi 

telefonnummer) 

 En student som mener at feil eller uklarheter i oppgaven vil få vesentlig betydning for karakteren, 

kan søke fakultetet om å få arrangert ny eksamen. Klagen rettes skriftlig til 

fakultetsadministrasjonen senest 3 uker etter eksamen.  
 

Hentet fra Studiehåndboka 2002/2003, side 365. 
 

Om mulig skal besvarelsene hentes i eksamenslokalet ved eksamenstidens slutt. Dette gjelder ikke 

besvarelser fra kandidater som har fått innvilget forlenget tid og/eller sitter på eget rom. Dersom 

emneansvarlige ikke har muligheter til å hente besvarelsene vil eksamensvaktene levere dem til 

fakultetsadministrasjonen i 3. etasje i Fysikkbygningen. Instituttene må da sørge for at de blir hentet der så 

raskt som mulig. 

 

 

Utsatt og ny eksamen 
Utsatt og ny eksamen som er tilknyttet våreksamen vil bli avviklet torsdag 15. og fredag 16. januar 2015. 

Denne er forbeholdt studenter som har hatt gyldig fravær fra ordinær eksamen, som har strøket til ordinær 

eksamen, eller som har trukket seg under ordinær eksamen. Utsatt eksamen for studenter med gyldig 

fravær (som regel er det sykdom det dreier seg om) er forskriftsfestet i UiOs regelverk. F.o.m. høsten 

2006 har instituttene selv kunnet bestemme hvilke emner som skal tilby ny eksamen (eller 

”konteeksamen” som det populært blir omtalt som) for studenter som stryker eller trekker seg under 

ordinær eksamen. Plan for ny eksamen vil bli satt opp i hht opplysninger instituttene har registrert i 

emnebeskrivelsene om dette. Det blir oppmelding til utsatt/ny eksamen via StudentWeb på samme måte 

som ved ordinær emnepåmelding, og oppmeldingsperioden vil vare fra ca. 20. desember (åpningsdato er 

ikke satt ennå) tom. onsdag 7. januar kl. 24.00. Informasjon om dette finnes også på 
http://www.mn.uio.no/studier/admin/eksamen/utsatt-og-ny-eksamen. 
 

Eksamensplan for utsatt og ny eksamen vil bli satt opp når oppmeldingen er avsluttet. Datoene blir 

registrert i FS, og de vil fremkomme på rapport 540.002 den 8. januar på slutten av dagen. 
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Det er mulig å tilby en annen eksamensform ved utsatt/ny eksamen enn ved ordinær eksamen. Dette skal 

studentene i så fall ha beskjed om senest 9. januar. Dersom fakultetet skal formidle slike opplysninger til 

studentene, så må dette avtales særskilt. 

 

 

Sensur 

I Universitetsloven står det at sensur skal foreligge senest 3 uker etter at eksamen ble avlagt. Dette er 

av hensyn til studentene, som skal være sikret at sensureringen ikke tar for lang tid. Det gis ikke 

utvidet sensurfrist som følge av helligdager, og det er kun universitetsstyret som kan gi dispensasjon 

fra 3 ukers fristen. Fakultetet har altså ingen myndighet på dette området. 

 

For emner som tilbyr ny eksamen til kandidater som stryker, så må sensur være registrert før oppmel-

dingsfristen til utsatt og ny eksamen utløper. Dette selvfølgelig fordi studentene må ha mulighet til å 

vite om de strøk sånn at de kan melde seg til ny eksamen. For at det skal være litt marginer, så må  

sensur for disse emnene foreligge senest ved arbeidstidens slutt den 6. januar. For emner som ikke til-

byr ny eksamen til kandidater som stryker, så gjelder kun den generelle 3-ukers-fristen. 

 

I tilfelle klage på sensur må sensorene ikke foreta notater på besvarelsene. Institutter som selv skriver 

ut sensurskjemaer fra FS (rapport 566.001) og sender til fakultetet for registrering må sørge for å 

sortere listene etter kandidatnumre, og ikke alfabetisk. Alfabetisk sortering kan føre til feilregistrering 

av sensur da det i visse tilfeller blir forskyvinger i kandidatnumrene (FS alfabetiserer aa som å slik at 

de kommer bakerst på listen.). 

 

Når eksamensdagen er over, eller evt. dagen etter, registrerer vi alle kandidater som ikke møtte til 

eksamen og overfører dette til protokollen. Dette gjøres for å luke ut alle med «Ikke møtt» og «Trakk 

seg» fra sensurlistene, noe som gjør sensurregistreringen mer effektiv. Vi ber derfor om at ingen 

institutter skriver ut sensurlistene fra FS og videresender dem til sensorene før tidligst etter lunsj dagen 

etter eksamen. 
 

Så … 

… jeg ber alle om å følge det som står i dette brevet så nøye som mulig. Eksamensavviklingen er veldig 

hektisk, med mange eksamener på veldig kort tid. For store avvik fra retningslinjene i dette brevet vil føre 

til mye rot, dårlig service og informasjon, og utslitt og overstresset eksamensgruppe ved MN-

adminisstrasjonen. Alt sammen kan få nokså uheldige virkninger på ulikt vis, så det er viktig at alle 

impliserte gjør alt som er mulig for å følge retningslinjene og evt stramme inn praksis der det er nødvendig.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Øystein Bergkvam 
rådgiver 


