Klage på karakterfastsetting
Jf. lov om universiteter og høyskoler §§ 5-2, 5-3 og 3-9, og
forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet §§ 7-3 og 7-4 (utdrag på skjemaets s. 2)
Navn

Studentnummer

Adresse

Epostadresse/Tlf.nr.

Utdanning(studieprogram)
Eksamen (Emnenavn)

Emnekode*

Eksamensform/-del, hvis emnet har flere deler

Eksamensdato

Kandidatnummer

Karakter

Har du bedt om begrunnelse? Nei_____ / Ja______ Hvis du har mottatt begrunnelse, dato mottatt:
*Emnekode finner du på StudentWeb

Før du leverer en klage på en karakter er det viktig at du setter deg inn i hvordan klagesensur foregår,
og hva som kan være konsekvensene av en klage. Dette finner du i loven og forskriften nevnt ovenfor.
Du finner mer informasjon om å klage på https://student.hioa.no/klage
Frist for å klage er tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Dersom krav om begrunnelse eller
klage på formell feil er fremsatt, løper klagefristen fra kandidaten har fått begrunnelsen eller svar på
klagen foreligger. Det er ikke mulig å klage på karakterfastsetting av muntlige/praktiske eksamener.
En klage på karakterfastsetting må signeres og leveres/sendes til klagerens fakultet. Det er fakultetet
som behandler klagen.
Svar på klagen skal foreligge innen fire uker etter klagefristens utløp. Svaret sendes i e-post eller brev.
Et eventuelt endret resultat blir registrert på StudentWeb.

__________
Dato

________________________________________________
Klagers signatur

Postadresse: OsloMet - storbyuniversitetet
Fakultet…… / Studiested…….
Postboks 4 – St. Olavs plass
0130 Oslo
Konvolutten merkes «Klage» + utdanning

Seksjon for opptak og vurdering / 27.06.18

Utdrag fra lov om universiteter og høyskoler
§3-9, femte ledd: Ved ny sensurering etter §§ 5-2 og 5-3 benyttes minst to nye sensorer,
hvorav minst én ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den
endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og klager får
medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av eksamenen, holdes ny muntlig prøve til
fastsetting av endelig karakter.
§5-3, fjerde ledd: En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner
innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Er krav
om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning,
eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klagefristen etter
denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen
foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om kandidaten skal
fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om
klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort.
§5-3, femte ledd: Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller
lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare
påklages når prøven ikke er bestått.
§5-3, sjette ledd: Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke
påklages.
Utdrag fra forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet
§7-3, fjerde ledd: Klagesensur skal foreligge innen fire uker etter klagefristens utløp.
Resultatet etter denne klagesensuren er endelig.

