	Side 2 av 2
file_0.png


file_1.wmf




Eksamensavdelingen

Postboks 6706 St. Olavs plass


0130 OSLO





     
Besøksadresse: Karl Johans gate 47


Dato:  11.05.06
Telefon: 22 85 95 00
Deres ref.:   FORMTEXT      

Telefaks: 22 85 98 70
URL: www.jus.uio.no 
Vår ref.:  hl/06



Kjære student som er oppmeldt i JFEXFAC04, våren 2006

Eksamen vil finne sted fredag 02. juni fra 10.00 til 16.00. 

For å finne ut hvor du skal sitte kan du gå inn i StudWeb etter at trekkfristen er ute (19.mai) her finner du også ditt kandidatnummer. https://studweb.uio.no/as/WebObjects/studentweb?inst=UiO.

Eksamensmeldinger som ikke er trukket innen fristen, utgjør tellende forsøk selv om du ikke møter til eksamen. 
For sykdomsforfall, se § 4-13 her: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/studieforskrift/ 

Oppmøte er senest en og en halv time (90 minutter) før eksamen av hensyn til bokkontrollen. Husk legitimasjon med bilde (studiebevis, førerkort etc.).

Alle bøker og andre tillatte hjelpemidler som skal benyttes under eksamen, må bringes til eksamenslokalet. Ingenting annet enn tillatte hjelpemidler og skrivesaker kan benytte under eksamen. Kandidaten er selv ansvarlig for å følge reglene om hjelpemidler. Overtredelse av reglene vil kunne medføre annullering av eksamensresultater og utestenging fra universitetet i inntil ett år, jfr. Lov om universiteter og høgskoler § 54. Hver enkelt kandidat må derfor sette seg grundig inn i ”Utfyllende forskrift for eksamenskandidater” http://www.jus.uio.no/studier/regelverk /master/eksamensforskrift/ kap8.html#fn1 og ”Regler om hjelpemidler til eksamen” http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/regler-hjelpemidler-eksamen.html .
Øvrige henvendelser angående pensum og hjelpemidler kan rettes til studieveileder v/ Infosenteret, tlf. 22 85 95 00, 
NB! Det gjøres oppmerksom på at fakultetet ikke påtar seg ansvar for hjelpemidler som blir liggende igjen når eksamen er slutt. Alle som har fått inndratt hjelpemidler vil få et brev fra eksamenskontoret.
Vær oppmerksom på at besvarelsen skrives på trelags papir. Originalen og en kopi skal til sensorene og må være leselig. Ikke skriv på en bunke innføringsark - dette gjør kopien uleselig!

Sensur faller fredag 23. juni 2006 klokken 16.00. Du kan kontrollere din sensur i StudWeb. Begrunnelse for sensurvedtaket kan fås ved henvendelse til sensorene innen en uke etter at sensur har falt, jfr. Utfyllende forskrift om studiene og eksamener ved det juridiske fakultet §§ 28 flg. Se emnesidene for særlige opplysninger om treffetider m.m. http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFEXFAC04/" http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFEXFAC04/ Eventuelt kan du kontakte Infosenteret.



Lykke til med eksamen!

						
Med vennlig hilsen

Helen Larsson
Konsulent
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