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Rettigheter og plikter 

 

Klagefrist:  

 3 uker fra sensuren er falt, eller 3 uker fra begrunnelse er mottatt. 

 

Begrunnelse 

 Studenten må be om begrunnelse innen 1 uke fra sensuren ble gjort kjent.  

 Begrunnelse skal normalt gis innen 2 uker. Dersom dette ikke er overholdt må studenten ta kontakt med 

studiekonsulenten på programmet.  

 Vær oppmerksom på at begrunnelser per e-post vil bli utsendt til din student-e-postadresse. Før opp 

denne på fremsiden. 

Klage 

 Klagefristen er 3 uker fra sensuren er falt, eller 3 uker fra begrunnelse er mottatt. 

 Studenten kan klage uten å ha bedt om begrunnelse, men vi anmoder på det sterkeste at studenten får 

begrunnelse før eventuelt klage. 

 Klager skal leveres inn på dette skjemaet i utfylt tilstand med underskrift. Ufullstendige klager og klager 

levert på annen måte vil ikke bli behandlet. Klager kan ikke sendes som vedlegg til e-post eller per 

telefaks. 

 Det oppnevnes alltid 2 sensorer i klagekommisjonen, der minst 1 sensor er ekstern. 

 En klage sendes til ny sensurering. Klagekommisjonen får tilgang til studentens begrunnelse for klage, 

sensorenes begrunnelse for karakterfastsetting (dersom denne foreligger skriftlig) og karakteren som ble 

gitt. Klagen blir anonymisert. 

 Klagekommisjonen bestemmer om kandidaten blir stående med samme karakter, eller om denne går opp 

eller ned. 

 Klagekommisjonens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. Lov om Universiteter og høgskoler        

§ 5-3 (6).  

 Behandlingstid: Normalt 3 uker, men ved ferieavvikling vil behandlingstiden vanligvis bli lenger. Ved 

mange klager vil alle klagene bli samlet opp, og behandlet samtidig. 

Lover og regler 

 Universitets- og høyskoleloven § 3-9 og §§ 5-2 og 5-3 

 Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo finner du her: 

http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/studier-eksamen-grader/forskr-studier-eks.xml   

 

Jeg klager herved på gitt karakter: 
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