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Silurveien 2 



 



Hva er Silurveien 2? 

• Norges første skreddersydde 

eksamenslokale 

• 488 eksamensplasser 

• 3  sammenhengende eksamenssaler i 

byggets tredje etasje 

• Stasjonære Pcer til eksamensgjennomføring 

• Lett tilgjengelig med tbane, buss, trikk og 

sykkel. 

 



Reisevei Silurveien 2 

 



Silurveien 2 – generell informasjon 

• Det er infoskjerm utenfor hver av 

eksamenssalene. På skjermen vil det være 

informasjon om hvor dagens eksamener 

gjennomføres. 

• Det er lov å ha med mat og drikke inn i 

lokalet, men det er ikke mulig å gå innom 

Wayne´s Coffee under eksamen. 

 



Silurveien 2 – generell informasjon 

• Faglærere vil gå trøsterunde som vanlig.  

• Du må ha en aktiv UiO-konto til eksamen. 

Husk ditt UiO-brukernavn og passord når du 

kommer på eksamen. 

• Trenger du hjelp i forkant av eksamensstart: 

rekk opp hånden og få hjelp av IT-vakter på 

sal. 

 

 



Innloggingsrutine (før eksamensstart) 

 



Spørsmål? 

 





 



 



 



Innleveringsrutiner etter endt eksamen 

• Når du har klikket «levere nå» vil 

besvarelsen din leveres. Det vil da ikke være 

mulig å gjøre endringer på besvarelsen. 

 

 



 



• Rekk opp hånden for å gi beskjed til 

eksamensvakt om at eksamen er levert. 

 

Besvarelsen din blir tilgjengelig for deg i ditt arkiv i Inspera 

når alle kandidater har levert, og eksamenen er avsluttet.  



Prøveeksamen FRM3010 

• Prøveeksamen vil være åpen fra klokken 

10:30. Dere logger inn med UiO-brukeren 

deres via denne nettsiden: uio.inspera.no/  

• Ingen SEB-kode til prøveeksamen. Eksamen 

er åpen fra 18.10 til og med 21.10 klokken 

18:00. På denne prøveeksamenen vil dere 

kunne levere og logge inn og ut så mange 

ganger dere ønsker innenfor tiden hvor 

prøven er åpen.  



Prøveeksamen FRM3010 

• Dere vil, som de første studentene ved UiO, 

få teste det nye grensesnittet i Inspera på 

denne prøveeksamenen.  

• Siste oppgave i oppgavesettet på 

prøveeksamen inneholder en 

evalueringslenke for den nye grensesnittet. 

Vi håper dere har anledning til å gi eventuelle 

tilbakemeldinger via dette skjemaet.  



Spørsmål? 

 

• Ta kontakt med MN-studieinfo, eller send en 

mail til digitaleksamen@mn.uio.no  

 

mailto:digitaleksamen@mn.uio.no

