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Rutine ved ikke bestått til praktisk-klinisk eksamen, 10. semester odontologi
Praktisk-klinisk eksamen for 10. semester, master i odontologi (OD 5200) holdes på slutten av 10. semester
(primo juni). Liste med eksamenstidspunkt (dato og tid) for hver student bekjentgjøres 2 uker før eksamen.
Sensur gis samme dag som studenten er oppe til eksamen. Det er ikke mulig å klage på eksamenskarakter
ved praktisk-klinisk eksamen, jfr. UH-loven § 5-3.Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse, 5
ledd. Det er mulighet for å klage på formelle feil, jfr. UH-loven § 5-2.Klage over formelle feil ved eksamen.
 Student(er) som blir vurdert til karakteren F (ikke bestått) til praktisk-klinisk eksamen, meldes til ny
eksamen (kontinuasjonseksamen) i forbindelse med oppstart av neste semester (medio august).
Tilsvarende rutiner gjelder for skriftlige eksamener ved fakultetet.
 I perioden mellom ordinær praktisk-klinisk eksamen og kontinuasjonseksamen bør studenten(e) være
noe i klinikk. Student(er) som fikk ikke bestått kan avtale tjeneste ved de odontologiske klinikker,
avhengig av behov og praktisk tilgjengelighet ved klinikkene. Semesterutvalgsleder (i samarbeid med
studieseksjonen) informerer studenten(e) om muligheter til klinisk tjeneste og tilrettelegger i samråd
med klinikksjef/klinikkfullmektig ved aktuell klinikk.
For studenter som vurderes til karakteren F (ikke bestått) ved kontinuasjonseksamen avtales individuell
plan i for hvordan studenten skal kunne forberede seg frem til kontinuasjonseksamen nummer to.
Planen utarbeides av semesterutvalgsleder, studiedekan og studieadministrasjonen i samarbeid med
studenten(e). Semesterutvalgsleder har kontakt med og følger opp studenten(e).
 Student(er) som blir vurdert til karakteren F (ikke bestått) ved praktisk-klinisk kontinuasjonseksamen
meldes til ny eksamen (kontinuasjonseksamen to) ved ordinær praktisk-klinisk eksamen i vårsemesteret
påfølgende år. Fakultetet kan, etter søknad fra studenten(e), avholde en ekstraordinær eksamen i
slutten av høstsemesteret (medio desember). Dette vurderes individuelt, og det fattes evt. et
enkeltvedtak for å få en slik ekstraordinær eksamen.
 Student(er) som blir vurdert til karakteren F (ikke bestått) ved sitt tredje forsøk på praktisk-klinisk
eksamen, kan søke om å få en ekstra mulighet til å fremstille seg for praktisk-klinisk eksamen, jfr.
Forskrift om studier og eksamener ved UiO § 5.6 Antall forsøk til eksamen, 6 ledd.
o

Om søknaden innvilges må studenten følge 10. semesters undervisning i vårsemesteret, og
kontinuasjonseksamen 3 arrangeres i forbindelse med ordinær (evt. vanlig kontinuasjons)
praktisk-klinisk eksamen på 10. semester.

o

Om søknaden ikke innvilges får ikke studenten fullført masterstudiet i odontologi ved
Universitetet i Oslo.
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