
Dette er trolig forside til eksamen. Det kan komme endringer.  
 
Skriftlig hjemmeeksamen i FYS2140, 2021 VÅR 
Varighet: 2. juni kl. 09:00 til  2. juni kl. 13:00 
 
 
Det er viktig at du leser denne forsiden nøye i god tid før eksamensdag. 
 
Generell informasjon: 
• Viktige beskjeder under eksamen blir gitt direkte fra faglærer på emnets 

semesterside eller i Canvas, om emnet ditt bruker det. Det er derfor viktig at du 
sjekker emnets semesterside/Canvas-rommet jevnlig.   

• Besvarelsen din skal reflektere ditt eget, selvstendige arbeid og skal være et 
resultat av din egen læring og arbeidsinnsats. 

• Alle hjelpemidler er tillatt ved skriftlig hjemmeeksamen. Dersom du gjengir tekst 
fra bøker, nettartikler eller lignende, så må det henvises til disse kildene i 
besvarelsen for å unngå mistanke om ulovlig tekstlikhet. Dette gjelder også 
dersom du oversetter tekst fra andre språk. 

• Du er selv ansvarlig for å sørge for at eksamensbesvarelsen din ikke er 
tilgjengelig for andre under eksamenstiden, hverken fysisk eller digitalt. 

• Husk at besvarelsen skal være anonym, du skal ikke oppgi hverken ditt eller 
medstudenters navn.  

• Om du vil trekke deg fra eksamen, trykk på hamburgermeny oppe til høyre i 
Inspera og velg "Jeg vil trekke meg".  

 
Samarbeid under eksamen: 
Det er ikke tillatt å samarbeide eller kommunisere med andre under eksamen. 
Samarbeid og kommunikasjon vil bli betraktet som forsøk på fusk. Det blir gjort 
plagiatkontroll av alle innleverte eksamener der tekstlikhet mellom besvarelser blir 
sjekket. Om du bruker notater som er utarbeidet i samarbeid med andre før 
eksamen, kan dette gi treff i en plagiatsjekk. Slik tekstlikhet vil bli betraktet som 
forsøk på fusk.  
 
Kildebruk:  
Besvarelsen skal skrives innenfor en akademisk standard. Les UiOs nettsider for 
hvordan du bruker kilder  
 
Fusk: 
Les om hva som regnes som fusk på UiOs nettsider. 
 
Digital håndtegning/filopplasting:  
Du har fått 30 min. ekstratid til opplasting av filer (f.eks. digital håndtegning). Sjekk 
hvordan du leverer inn digital håndtegning 
 
Kontaktinfo: 
Brukerstøtte eksamen 

https://www.uio.no/studier/eksamen/kildebruk/
https://www.uio.no/studier/eksamen/kildebruk/
https://www.uio.no/studier/eksamen/fusk/
https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/alternativer-for-handtegninger.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/innlevering/alternativer-for-handtegninger.html
https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/brukerstotte/brukerstotte-hjemmeeksamen-h20.html
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