
KUN 1002 – høst 2018 - Obligatorisk aktivitet.  

NB! All obligatorisk aktivitet må være godkjent innen oppgitte frister for å kunne 
gå opp til eksamen!  

Den obligatoriske aktiviteten består av 3 innleveringer : 

1. Flervalgsprøve i Canvas. 

2 begrepsdefinisjon (3 sider) 

3 Essay (4 sider) 

 

Frister for obligatorisk aktivitet:  

 

1. Obligatorisk flervalgsprøve: 31.08. kl. 10:00 til 14.09. kl. 14:00. 
Prøven er tilgjengelig i Canvas i grupperommet i oppgitt periode. Du kan ta prøven så 
mange ganger du vil for, men du må ha tatt prøven senest innen 14.09. kl. 14:00.  

 

2. Obligatorisk oppgave 2: Begrepsdefinisjon. Oppgaven er tilgjengelig fra og med 
31.08. kl. 10:00 i Canvas i grupperommet:                                                                                                                                   
NB! Veiledning av oppgave 2 gis i gruppeseminar i uke 36.  

Frist for innlevering av oppgave 2: 24.09. kl. 14:00.                                                 
Oppgaven leveres i Canvas i grupperommet. 

Resultat på oppgave 2 får du 27.09. i løpet av dagen.                           
Felleskommentaren ligger i Canvas i grupperommet. 

Frist for annengangs innlevering: 4.10. kl. 14:00.                                                      
Dette gjelder kun dere som ikke fikk godkjent den første innleveringen. Dere må levere 
på nytt og rette oppgaven i forhold til faglærerens kommentar til første innlevering. 
Oppgaven leveres i tilpasset mappe i Canvas 

NB! Har du levert tomt dokument eller mindre enn 50% enn det kravet tilsier til 
første innleveringsfrist regnes dette som ikke levert og du får ingen ny sjanse!  

 

3. Obligatorisk oppgave 3: Essay.                                                                                         
Oppgaven legges ut i Canvas i grupperommet:    21.09. kl. 10:00                                                                                                                                                                               

Veiledning av oppgave 3  gis i gruppeseminar i uke 39.  



Frist for innlevering av oppgave 3: 15.10 kl. 14:00.                                                 
Oppgaven leveres i Canvas i grupperommet. 

Tilbakemelding på oppgave 3 får du 5.11 i løpet av dagen.                                   
Kommentaren ligger i Canvas i grupperommet 

Frist for annengangs innlevering: 12.11. kl. 14:00.                                                       
Dette gjelder kun dere som ikke fikk godkjent den første innleveringen. Dere må levere 
på nytt og rette oppgaven i forhold til faglærerens kommentar til første innlevering. 
Oppgaven leveres i tilpasset mappe.  

NB! Har du levert tomt dokument eller mindre enn 50% enn det kravet tilsier til 
første innleveringsfrist regnes dette som ikke levert og du får ingen ny sjanse!  

 

 


