
INFORMATION ABOUT THE FINAL EXAM FOR 

NORINT0500 - RULES AND REGULATIONS 
 

ID card and log in information 

You have to show up for your exam at least 30 minutes before the exam starts. You need a 

valid ID card (student card, passport, driver’s license or other valid ID that shows your name, 

date of birth, and photograph). In the exam room, you must log on to the desktop computer 

using your UiO username and password. Make sure your user account is active on the exam 

day. You will not be granted extra time on your exam if you are delayed due to a password 

change. To open the exam, you need to type in a SEB password (4 digits). This will be 

announced at the examination venue. 

 

Aid 

You may use a dictionary going to and from Norwegian or English and other languages 

during the exam. This has to be a paper dictionary, it cannot be electronic. All other books 

and notes must be put away before the exam starts. You may also use a pen, as scratch paper 

will be available at the exam venue. 

 

Academic misconduct  

If you are in possession of books (except paper dictionaries), notes, mobile phones, wrist 

watches of any kind or other electronic devices after the exam starts, this is regarded as 

academic misconduct/an attempt to commit an exam offence (“cheating”). 

  

Candidates are not allowed to talk to one another during the exam. If you have a question, you 

should raise your hand and wait to talk to one of the exam supervisors who will come to 

where you are sitting. 

 

Bags, jackets, coats, wrist watches and mobile phones must be left in the cloakroom or in the 

exam room, according to the instructions of the exam supervisors. 

 

Academic misconduct/an attempt to commit an examination offence will be reported to the 

Faculty of Humanities. It could cause a resolution to invalidate the result of the student’s 

exam and to exclude the student concerned from taking any exam and attending any teaching 

for a period of up to one year. 

 

Questions relating to the exam questions 

If you have questions concerning the exam itself, you can talk to the teacher/course 

coordinator who will be present within one hour after the exam has started. 

 

Language 

When you are logged into Inspera, you will find the language settings wheel in the top right 

corner of the screen. Click the wheel and choose "English" or “Norwegian” in the drop down 

menu. You may switch between languages as you work. 

 

Handing in of the exam 

When you have finished and want to hand in your exam, you must remain seated and raise 

your hand to get the attention of the supervisors. They will check your desktop screen and see 

that you have submitted your exam. You are not allowed to talk to the other candidates until 

you have left the exam room. 

 



 

Withdrawal from the exam 

If you wish to withdraw from the exam, you must talk to one of the exam supervisors. 

 

Illness 

If you become ill during the exam or on the day of your exam, and therefore are not able to sit 

for your exam, you must obtain a medical certificate. The medical certificate should be sent to 

the HF Exam Office or handed in at HF student info together with an application for a late 

exam. This must be done no later than three days after the date of the final exam. You will 

receive an email telling you when the postponed exam will take place. 

 

Results 

The results will be available on Studentweb approximately three weeks after your exam. 

 

Appeal 

If you are of the opinion that your exam grade must be wrong, you can ask for an explanation 

of your grade. This must be done no later than one week after the results of the exam have 

been published on Studentweb. To ask for an explanation of your grade, please send an email 

to frontoffice@iln.uio.no. Make sure to write the course code in the subject field, and your 

candidate number and name in the email.  

 

If you still think your grade is wrong after having read the explanation, you may appeal the 

result of your exam within three weeks after having received the explanation. You will find 

the form to be used on this site: https://nettskjema.uio.no/answer/hf-klage-

karakter.html?lang=en 

A new exam committee will be appointed to evaluate your exam, and its conclusion is final.  
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OPPLYSNINGER OM EKSAMEN FOR NORINT0500 – 

REGLER OG FORSKRIFTER 
 

Legitimasjon og kandidatnummer 

Du må møte opp minst 30 minutter før eksamen begynner. Du må ha med deg gyldig 

legitimasjon med navn, fødselsnummer og bilde (studiekort, pass, førerkort eller lignende). 

I eksamenslokalet må du logge deg på en stasjonær PC med ditt UiO-brukernavn og passord. 

Kontroller at brukerkontoen din er aktiv på eksamensdagen. Du vil ikke bli innvilget ekstra tid 

på eksamen hvis du blir forsinket grunnet passordbytte. For å få begynt eksamen må du taste 

inn et SEB-passord (4 siffer). Dette blir opplyst i eksamenslokalet. 

 

Hjelpemidler 

Det er lov å bruke ordbok som går til og fra norsk eller engelsk og andre språk på eksamen. 

Denne må være på papir og kan ikke være elektronisk. Alle andre bøker og notater må pakkes 

bort før eksamensoppgaven deles ut. Det vil være kladdepapir tilgjengelig i eksamenslokalet; 

du må selv ta med penn. 

 

Forsøk på fusk 

Hvis du har bøker (unntatt ordbok), notater, mobiltelefon, armbåndsur (uansett type) eller 

andre elektroniske verktøy etter at eksamen har startet, vil dette kunne føre til sak vedrørende 

mistanke om fusk/forsøk på fusk. 

 

Kandidatene må ikke snakke sammen under eksamen. Hvis du har spørsmål, må du rekke opp 

en hånd og vente til en av overinspektørene kommer til plassen din. 

 

Vesker, yttertøy, armbåndsur og mobiltelefoner skal ikke ligge ved kandidatens plass, men 

henges i garderoben eller legges på et sted i eksamenslokalet som overinspektøren anviser. 

 

Mistanke om fusk eller forsøk på fusk rapporteres til Det humanistiske fakultet. Dette kan føre 

til at du får din eksamen annullert og/eller kan miste retten til å ta eksamener ved 

Universitetet for inntil ett år. 

 

Spørsmål om eksamensoppgaven 

Hvis du har noe å spørre om når det gjelder selve oppgaveteksten, kan du snakke med 

læreren/emneansvarlig kurskoordinator som går trøsterunde innen én time etter at eksamen er 

begynt. 

 

Språk 

Når du er logget inn i Inspera, kan du velge språk (norsk eller engelsk) i innstillinger øverst til 

høyre. Du kan bytte mellom språk mens du jobber. 

 

Levering av besvarelser 

Når du vil levere besvarelsen, rekker du opp hånden og venter på at en av inspektørene 

kommer bort til plassen din. Inspektøren sjekker at du har levert besvarelsen din. Deretter skal 

du forlate eksamenslokalet. Du får ikke snakke med andre kandidater før dere har levert 

besvarelsen og har forlatt lokalet. 

 

Trekk under eksamen 

Hvis du ønsker å trekke deg fra eksamen, må du snakke med overinspektøren. 

 



 

Sykdom 

Hvis du blir syk i eksamenslokalet eller på eksamensdagen, slik at du ikke kan ta eksamen, 

må du skaffe legeattest. Denne må sendes til Eksamenskontoret på HF eller leveres i HF-

studieinfo, sammen med en søknad om å få utsatt eksamen. Dette må gjøres senest tre dager 

etter eksamensdagen. Du vil motta en e-post med informasjon om utsatt eksamen. 

 

Sensur 

Sensuren faller ca. 3 uker etter at eksamen er ferdig. Resultatet er tilgjengelig i Studentweb.  

 

Klage 

Hvis du mener at karakteren må være feil, kan du be om en begrunnelse for sensurvedtaket. 

Dette må skje innen 1 uke etter at sensuren har falt for eksamen. Du kan be om begrunnelse 

ved å sende en e-post til henvendelser@iln.uio.no. Skriv emnekoden i emnefeltet og 

kandidatnummer og navn i e-posten. 

 

Hvis du fortsatt mener at karakteren er feil, kan du klage på karakteren innen 3 uker etter at du 

har fått begrunnelsen. Du må benytte skjema som finnes på denne siden: 

https://nettskjema.uio.no/answer/hf-klage-karakter.html?lang=en  

En ny eksamenskommisjon vil bli oppnevnt for å vurdere besvarelsen din på nytt, og dens 

vedtak er endelig.  
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