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Eksamensavdelingen

Postboks 6706 St. Olavs plass


0130 OSLO





     
Besøksadresse: Karl Johans gate 47


Dato:  2005 10 28
Telefon: 22 85 95 00
Deres ref.:   FORMTEXT      

Telefaks: 22 85 98 70
URL: www.jus.uio.no 
Vår ref.:  js/05



Til kandidatene til 1. avdeling masterstudiet i rettsvitenskap høsten 2005.

Vi har registrert at du er oppmeldt til eksamen i JUR1000 - 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - høsten 2005.
Ditt kandidatnummer vil bli oppgitt i eksamenslokalet.
Eksamen er fredag 18. november (0900 - 1700) og mandag 21. november (kl. 0900-1700)  
Oppmøte senest et kvarter før eksamen starter. Husk legitimasjon med bilde (studiebevis, førerkort etc.).
Trekkfristen er to uker før første eksmensdag, det vil si senest fredag 4. november. 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/" http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/studieforskrift/ 

Plassering under eksamen: Følg bokstaver etter ETTERNAVN (har du nylig skiftet navn bør du sjekke med eksamenskontoret hvilket navn du er registrert på).
DERSOM DU VET AT DU SKAL SITTE ET ANNET STED (fordi du har fått innvilget å skrive på PC, sitte på enerom el. lignende) SER DU BORT FRA DET NESTE AVSNITTET.

A – Berge		Rosenkrantzgaten 11 b, Leselsal 4
Bergq – Eli		Rosenkrantzgaten 11 b, Leselsal 5
Eln – Gran		Rosenkrantzgaten 11 b, Leselsal 6
Gras – Haugen	Domus Media Øst, Francis Hagerpus sal
Hauger – Høg		Domus Media Øst, Fredrik Stangs sal
Høy – Ju		Domus Media Øst, C. J. Arnholm
Jy – Larsen, D		Domus Media Øst, Per Augdal
Larsen, S – Nai	Domus Media Vest, Lucy Smiths sal
Nar – P		Domus Nova, lesesal 140
R – Solberg, I		Domus Nova, lesesal 150
Solberg, P – Vald	Domus Nova, lesesal 160
Vale – Å		Domus Nova, lesesal 170

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 ark - det gjør kopien uleselig!

Alle bøker og andre tillatte hjelpemidler som skal benyttes under eksamen, må bringes til eksamenslokalet første eksamensdag og bli liggende til siste eksamensdag er over. Ingenting annet enn tillatte hjelpemidler og skrivesaker kan bringes til eksamensbordet. Bokkontroll foretas mellom første og annen eksamensdag. Kandidaten er selv ansvarlig for å følge reglene om hjelpemidler. 
Overtredelse av reglene vil kunne medføre annullering av eksamensresultatet og evt. utestenging fra universitetet i inntil ett år, jfr. Lov om universiteter og høgskoler § 4-7, jfr. § 4-8 nr 3.
Hver enkelt kandidat må sette seg grundig inn i reglene om hjelpemidler til eksamen. Det blir holdt informasjonsmøte om Regler for hjelpemidler til skoleeksamen den 8. november kl. 14.15 og den 11. november kl. 10.15 i auditoriene i 2. etasje i Urbygningen. På møtene blir det anledning til å stille spørsmål. Henvendelser angående pensum og hjelpemidler rettes til studieveileder. Treffetid kan bestilles gjennom Infosenteret tlf. 22 85 95 00, se for øvrig forskrift for eksamen i rettsstudiet http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/" http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/ kapittel 8.

NB! Vi gjør oppmerksom på at fakultetet ikke påtar seg ansvar for hjelpemidler som blir liggende igjen når eksamen er slutt. Har du fått inndratt hjelpemidler, får du et brev om dette fra eksamensavdelingen.

Sensur faller mandag 12. desember 2005, senest kl.1800. Resultatet kan kontrolleres i StudWeb. 
Internet: https://studweb.uio.no/as/WebObjects/studentweb?inst=UiO
Begrunnelse for sensurvedtaket kan fås ved henvendelse til sensorene innen en uke etter at sensur har falt. Se informasjon/link om treffetider i beskjedfeltet på semestersiden eller kontakt Infosenteret 22 85 95 00.

Lykke til med eksamen!

Med vennlig hilsen
Johanne Spjelkavik
Seniorkonsulent
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