
 
DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET 
Universitetet i Oslo 

 SKAL LEVERES SAMMEN MED OPPGAVEN 
 
 

OBLIGATORISK ERKLÆRING 
JEG ERKLÆRER HERVED AT MIN: 

 
………………………………………………………. 
 
SOM ER LEVERT TIL, 

 UTVIT1000/UTVIT1100/UTVIT1500      
 PED……………….(emnekode)  
 SPED…….............(emnekode)  
 Bachelor i tegnspråk og tolking  
 Utdanningsledelse 
 Fagdidaktisk programspesialisering  
 PPU 

 
OG INNLEVERES VED: 
 

 ILS  ISP  PFI 
 
1) er utført av undertegnede, hvis gruppearbeid betraktes alle involverte som ansvarlige 
 
2) ikke har vært brukt til samme/en annen eksamen ved instituttet/universitetet/høgskole innenlands 

eller utenlands 
 
3) ikke er en kopi, duplikat eller avskrift av andres arbeid eller besvarelse, ikke gjengir eget tidligere 

arbeid uten å oppgi kilde 
 
4) oppgitt alle referanser i litteraturlisten 
 
 
Jeg er kjent med at brudd på ovennevnte er å betrakte som fusk/forsøk på fusk og kan medføre 
annullering av eksamen og mulig utestenging fra universiteter og høgskoler i Norge, jf 
Universitets- og høgskoleloven §§ 4-7 og 4-8 og Forskrift om studier og eksamener ved 
Universitetet i Oslo § 9. 
 
Ved brudd på bestemmelsene vil saken bli behandlet som mistanke om fusk/forsøk på fusk. Det er 
institutt/fakultet som er saksforberedende instans og som eventuelt sender saken videre til Den sentrale 
klagenemnd. Den sentrale klagenemnd vedtar hvilke sanksjoner som eventuelt skal settes i verk. 
Konsekvenser kan være annullering av eksamen, annullering av eksamen og utestenging fra alle landets 
universiteter og høgskoler. Vi viser til Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen 
som ligger ute på universitetets nettsider: 
http://www.uio.no/admhb/reglhb/studier/andre-regelverk/fuskesaker.xml  
 
Hver enkelt student ved Universitetet i Oslo plikter å gjøre seg kjent med reglementet for fusk. 
 
 
Oslo, den _______________________ 
 
Studentens underskrift _____________________________________ 
 
Studentens navn (blokkbokstaver) ______________________________________ 
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