
Til kandidatene – JUS3111 Formuerett I våren 2019 

I dette brevet følger nødvendig informasjon om eksamen. 

 

Eksamensdato og sted 

Eksamen avholdes mandag 3. juni 2019 kl. 09:00-15:00 i Silurveien 2. Husk gyldig 

legitimasjon med bilde (studiebevis, førerkort etc.). Oppmøte er senest 30 minutter før eksamen 

starter, dvs. senest kl. 08.30. 

 

Eksamen i Inspera 

Eksamen gjennomføres i eksamensløsningen Inspera. Se våre nettsider for mer informasjon, 

samt denne informasjonssiden. Etter eksamen finner du din innleverte besvarelse under «Arkiv». 

Det er svært viktig at du kontrollerer din besvarelse etter innlevering og snarest gir beskjed 

dersom du oppdager feil. 

 

Bruk av Microsoft Word under eksamen: 

Du har tilgang til Microsoft Word under eksamen. Word kan brukes som et hjelpemiddel dersom 

du har behov for det. Besvarelsen må imidlertid leveres i Inspera, og all tekst må kopieres fra 

Word og limes inn i Inspera før eksamenstidens slutt. 

 

Husk også følgende: 

 Word har ikke like god sikkerhetskopiering som Inspera. Dersom du skriver i Word er 

det derfor svært viktig at du kopierer over teksten til Inspera jevnlig. 

 Ikke all formattering vil følge over til Inspera om du kopierer tekst fra Word. 

 Inspera lukker seg i det eksamenstiden går ut. Sett derfor av nok tid til å få all tekst over 

fra Word til Inspera og til å se over formateringer. 

 

Brukernavn og passord 
Det er viktig at du kontrollerer at du har fungerende UiO-brukernavn og passord før eksamen. 

Hvis du ikke har dette, kan du bestille et nytt passord, eller du kan ta kontakt med Juriteket. 

 

Trekkfrist og tellende forsøk 
Eksamensmeldinger som ikke ble trukket innen trakkfristen mandag 20. mai, utgjør et tellende 

forsøk selv om du ikke møter til eksamen. Om gyldig forfall til eksamen, se nærmere regler for 

det juridiske fakultet § 2-3.  

 

Kvote på gjentak 

I løpet av masterstudiet i rettsvitenskap har du totalt fire muligheter til gjentak av beståtte 

eksamener. En avdelingseksamen teller som to av fire gjentak, en eksamen i 2011-ordningen 

teller som ett av fire gjentak. I kvoten teller også ikke bestått, trekk under eksamen og ikke møtt 

til eksamen. Kvoten gjelder alle emner som skal inn i graden, med unntak av ex.phil og ex.fac. 

Eksamenskandidaten velger selv når i studiet gjentakene skal benyttes, men vær oppmerksom på 

overgangsbestemmelsene. 

 

Merk også at det fra og med høsten 2019 innføres emnesperre for gjentak av eksamener. Les mer 

om hvordan emnesperren vil fungere på denne informasjonssiden. 
 

http://www.uio.no/studier/eksamen/gjennomforing/jus/index.html
http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
https://brukerinfo.uio.no/forgotten/password/mobile.php
http://www.jus.uio.no/studier/tjenester/juriteket/
http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/naermere_regler_juridisk_fakultet.html
http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/naermere_regler_juridisk_fakultet.html
http://www.uio.no/studier/program/jus/undervisning-eksamen/
https://www.jus.uio.no/studier/aktuelle-saker/2018/slik-fungerer-emnesperren.html


Plassering 

Plassering under eksamen og kandidatnummer er publisert i StudentWeb. 

 

Hjelpemidler 

Eksamen gjennomføres med Lovdata Pro. På emner med Lovdata Pro er det ikke tillatt med 

andre eksamenshjelpemidler enn Lovdata Pro. Heller ikke såkalt "blank" lovsamling kan 

medbringes. Eksamensversjonen av Lovdata Pro gir tilgang til færre kilder og bare de 

eksamensgodkjente henvisningsmerknadene. Det vises til informasjonssiden om Lovdata Pro i 

studier og eksamen. 

 

Ingenting annet enn skrivesaker og mat kan bringes til eksamensbordet, se 

hjelpemiddelreglementet. Merk at det ikke er tillatt med armbåndsur eller noen form for klokke. 

Overtredelse av reglene vil kunne medføre annullering av eksamensresultater, evt. også 

utestenging fra universitetet i inntil ett år, se lov om universiteter og høyskoler, henholdsvis §§4-

7, pkt. 1b og 4-8, pkt. 3. 

 

Tilrettelegging 

Kandidater som har søkt om tilrettelegging må selv følge opp sin søknad. Kandidater som har 

fått innvilget tilrettelegging har fått vedtak om dette. I tillegg fremgår tilretteleggingen i 

StudentWeb. Dersom noe ikke stemmer må kandidaten ta kontakt med Infosenteret i god tid før 

eksamen. Den enkelte kandidat plikter selv å kontrollere sin tilrettelegging. 

 

Sensur 

Sensur faller mandag 24. juni, senest kl. 18:00. Resultatet publiseres i StudentWeb. 

Begrunnelse for sensurvedtaket kan fås ved henvendelse til sensorene. Opplysninger om sensors 

treffetider vil gis når sensuren publiseres. 

 

Lykke til med eksamen! 

 

Med vennlig hilsen 

Eksamensseksjonen 

28.05.2019 

https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/index.html
https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/index.html
http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/hjelpemidler-eksamen.html

