
  
KUN 1002 – høst 2013 
Frister for obligatorisk aktivitet Obligatorisk oppgave 1 og 2 
 

  
Den obligatoriske oppgaven 1 og 2 legges ut i Fronter:  30.08. kl. 10:00 

Du finner oppgavene i grupperommet ditt.  
Veiledning av obligatorisk oppgave 1 gis i gruppeseminar i uke 36. 
 

Frist for innlevering av obligatorisk oppgave 1:   20.09. kl. 14:00. 
Oppgaven leveres i en egen innleveringsmappe i Fronter i grupperommet ditt. 
Innleveringsmappen stenger presis kl.14.00! Begynn derfor med nedlastingen 
av din oppgave i hvert fall 15.min før.  
 

                          1:   25.10 i løpet av dagen. 
Alle får en individuell, skriftlig kommentar! Hvis du ikke fikk godkjent din 
innlevering må du levere på nytt.  
 

Frist for annengangs innlevering: 01.11. kl. 14:00 
Dette gjelder kun dere som ikke fikk godkjent den første innlevering. Dere må 
levere på nytt og rette opp oppgaven i forhold til faglærens kommentarer til 
første innlevering. Oppgaven leveres i tilpasset mappe.  
 

Resu                              : 08.11. i løpet av dagen. 
NB! Du må få innleveringen godkjent for å ta eksamen! 
 
 

Obligatorisk oppgave 2:  
Oppgaven ble lagt ut 30.08. kl. 10:00 sammen med oppgave 1. 
Veiledning av obligatorisk oppgave 2 gis i gruppeseminar i uke  39. 
 
Frist for innlevering av obligatorisk oppgave 2:   17.10. kl. 14:00. 
Oppgaven leveres i en egen innleveringsmappe i Fronter i grupperommet ditt. 
Innleveringsmappen stenger presis kl.14.00! Begynn derfor med nedlastingen 
av din oppgave i hvert fall 15.min før.  
 
                  oppgave 2:  31.10.  i løpet av dagen. 
NB! Dere får ingen individuell kommentar. Men det legges ut en 
felleskommentar sammen med resultat godkjent/ ikke godkjent.  
Oppgaven danner grunnlag for diskusjon og arbeid i gruppeseminaret i uke 
46.   
 
Frist for annengangs innlevering: 07.11. kl. 14:00 
Dette gjelder kun dere som ikke fikk godkjent den første innlevering. Dere må 
levere på nytt og rette opp oppgaven med utgangspunkt i felleskommentaren. 
Oppgaven leveres i tilpasset mappe.  
 
Resultat på annengangs innlevering: 14.11 
NB! Du må få innleveringen godkjent for å ta eksamen. 

 


