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Ref:  
 
Vedtak om ny eksamen i emnet JUR1220/JUS5220 Bygge og entrepriserett på 
bakgrunn av formelle feil under gjennomføring av eksamen 

 

Den 26. april 2022 ble det gjennomført eksamen i JUR1220/JUS5220 Bygge- og entrepriserett.  
 
Faglærer benyttet en tidligere eksamensoppgave, og sensorveiledningen for denne ble følgelig 
fjernet fra fakultetets nettsider i forkant av eksamen. I etterkant av eksamensgjennomføringen har 
fakultetet imidlertid mottatt informasjon som indikerer at flere, men ikke alle, kandidater har hatt 
tilgang til sensorveiledningen under eksamen. 
 
På bakgrunn av det overnevnte finner fakultetet at det foreligger en formell feil ved selve eksamen 
etter universitets- og høyskolelovens (heretter «uhl.») § 5-2 (2). Formelle feil foreligger der det er 
«[…] begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne 
[…]». Tilgjengeligheten av sensorveiledningen er å regne som en feil i dette tilfellet, og dette vil 
kunne påvirke sensuren av besvarelsen til øvrige kandidater som ikke har hatt tilgang til denne.  
 
Som følge av dette, kan fakultetet beslutte at det skal arrangeres ny sensurering eller avholdes ny 
eksamen for samtlige kandidater etter uhl. § 5-2 (4). Da denne feilen ikke kan rettes ved ny sensur, 
vedtar dermed fakultetet at eksamen i JUR1220/5220 gjennomført 26. april 2022 skal annulleres 
for alle kandidater og at ny eksamen skal arrangeres.  
 
Det vil arrangeres ny hjemmeeksamen den 23. mai med utlevering av oppgaven kl. 08.45 og 
innlevering kl. 13.30. Du vil bli meldt til denne automatisk. Regler om gyldig fravær og utsatt 
eksamen gjelder som normalt for denne eksamenen.  
 
Fakultetet beklager situasjonen på det sterkeste, og vil gjennomgå egne rutiner for å påse at 
lignende situasjoner ikke gjentar seg i fremtiden.  

Spørsmål rundt vedtaket, og praktiske konsekvenser rundt dette kan sendes til Alexander Schmidt 
Aarrestad ved eksamensseksjonen via a.s.aarrestad@jus.uio.no.   
 
Det overnevnte utgjør et enkeltvedtak etter forvaltningslovens (heretter «fvl.») § 2 (1) bokstav b, og 
kan dermed påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28-32. Klagefrist er 3 uker fra når dette 
vedtaket er mottatt jf. fvl. § 29 (1).  
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Med hilsen  
 
Marianne Jenum Hotvedt  
Studiedekan 

Saksbehandler: 
Alexander Schmidt Aarrestad 
Rådgiver  

 


