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Eksamensform og regler for hjemmeeksamen/-oppgave 

- Lavere grad; bachelor 
 

 

 

SOSANT1400: 

Symbolbruk og 

erkjennelsesformer    

Hjemmeeksamen 

Tidsrom for hjemmeeksamen: antall dager fra utlevering av oppgaver til 

innlevering av besvarelser, vil variere fra semester til semester. 

Oppgaver til hjemmeeksamen: kandidatene skal besvare en av tre oppgaver. 

Besvarelsens omfang: minimum 2 000 og maksimum 2 800 ord inkludert 

forside og eventuelle noter. Litteraturliste på maksimum 1 side kommer i 

tillegg. 

 

Generelle retningslinjer for hjemmeeksamen/-oppgave:  
 

Besvarelsen skal: 

- Være maskinskrevet 

- Være sidenummerert 

- Ha en fontstørrelse og linjeavstand som gjør den lett leselig 

- Ha forside med:  

o Totalt antall ord oppgitt 

o Emnekode og emnetittel 

o Valgt oppgave (oppgavenummer og oppgavetekst) 

o Semester og år 

o Kandidatnummer (ikke navn) øverst i høyre hjørne. Kandidatnummer finner du i 

StudentWeb.  
 

Besvarelsen skal leveres i tre eksemplarer.  
 

Hvert eksemplar skal være stiftet sammen. 
 

Obligatorisk erklæring fylles ut, signeres og leveres løst i ett eksemplar. Erklæringsskjema ligger under 

”Eksamen” på http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/  
 

Besvarelsen skal være i tråd med retningslinjer for sitat- og kildebruk på 

http://www.sv.uio.no/studier/ressurser/kildebruk/ og i samsvar med Praktiske råd og 

retningslinjer for skriving av hjemmeoppgaver som ligger under ”Eksamen” på ”Administrer 

dine studier”: http://www.sv.uio.no/sai/studier/admin/   
 

Besvarelse med færre/flere ord enn minimum/maksimum antall ord oppgitt i retningslinjene, vil 

avvises ved innlevering eller returneres i etterkant uten å bli sensurert. 
 

Enhver besvarelse kan bli gjenstand for ordtelling og kontrolleres for plagiering og fusk. 
 

Besvarelse som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer, kan medføre at besvarelsen bedømmes til 

fusk, jfr. Rutiner for behandling av mistanke om fusk/forsøk på fusk ved Universitetet i 

Oslo: http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/fuskesaker/  
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