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UTDRAG FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Vedtatt 12.05.1995. Ikrafttredelse 01.01.1996

KAPITTEL 1. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

§1 Institusjoner loven gjelder for
1. Denne lov gjelder for:

- universitetene:
Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet, Universitetet i Tromsø med Norges fiskerihøgskole;

- de vitenskapelige høgskolene:
Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges handelshøgskole, Norges idrettshøgskole,
Norges landbrukshøgskole, Norges musikkhøgskole og Norges veterinærhøgskole;

- de statlige høgskolene:
Høgskolen i Agder, Høgskolen i Akerhus, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Bodø,
Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Gjøvik,
Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer,
Høgskolen i Molde, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna,
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Sogn og Fjordane,
Høgskolen i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Vestfold,
Høgskolen i Volda, Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Ålesund og
Sami allaskuvla/Samisk høgskole.

2. Siviløkonomutdanningene og sivilingeniørutdanningene ved de statlige høgskolene har anledning til
å bruke eget navn som undertittel til institusjonens navn.

§2 Institusjonenes virksomhet
1.  Institusjonene under denne lov skal gi høgre utdanning som er basert på det fremste innen

forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Innenfor et nasjonalt nettverk for
høgre utdanning og forskning (Norgesnettet) skal institusjonene samarbeide og utfylle hverandre i
sine faglige aktiviteter. Utdanningstilbud skal utformes og ses i sammenheng med andre nasjonale
og internasjonale utdanningstilbud.

2.  Institusjonene skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid.
3.  Institusjonene kan ikke gis pålegg om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen

eller det kunstneriske og faglige utviklingsarbeid.
4.  Institusjonene har ansvar for å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for

vitenskapens metoder og resultater.
5.  Institusjonene har ansvar for å gi eller organisere tilbud om etterutdanning på sine fagområder.
6.  Universitetene og de vitenskapelige høgskolene har et særlig nasjonalt ansvar for grunnforskning

og forskerutdanning og for å bygge opp, drive og vedlikeholde forskningsbiblioteker og museer
med vitenskapelige samlinger og publikumutstillinger. Andre institusjoner kan tillegges et
tilsvarende ansvar på sine særskilte fagområder.

7.  Undervisningsspråket er til vanlig norsk.

§2a. Forsøksvirksomhet
Departementet kan, etter innstilling fra styret, vedta at det kan gjøres avvik fra loven og forskriftene til
loven i forbindelse med tidsavgrensede pedagogiske eller organisatoriske forsøk.

KAPITTEL 6. STYRETS KLAGENEMND

§24 Klagenemndas oppgaver
1.    Styret kan selv oppnevne en klagenemnd som avgjør klager på vegne av styret. Klagenemndas

saksområde fastsettes ved generell instruks gitt av styret selv.
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2.    En tilsettingssak som skal avgjøres av styret etter krav fra et medlem av et annet tilsettingsorgan,
kan ikke henvises til klagenemnda. Klagenemnda kan heller ikke avgjøre klager over vedtak som
nevnt i §34.

§25 Klagenemndas sammensetning
1.    Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. To av medlemmene skal

være studenter. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for dommere.
Leder og varamedlem for leder skal ikke være tilsatt ved institusjonen.

2.    Medlem av institusjonens styre kan ikke være medlem av klagenemnda. Medlem som har
medvirket ved saksbehandling eller avgjørelse i det påklagde saksforhold, kan ikke delta ved
behandlingen av klage over dette i klagenemnda.

§26 Klagenemndas avgjørelse
1.    Klagenemnda er vedtaksfør når lederen og tre andre medlemmer er til stede.
2.    Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.
3.    Styret kan gi utfyllende regler om saksbehandlingen i klagesaker etter dette kapittel.

KAPITTEL 9. OPPTAK SOM STUDENT. RETT TIL Å GÅ OPP TIL EKSAMEN.
BORTVISNING OG UTESTENGING

§37 Utdanningskrav for opptak til høgre utdanning
1.    Det generelle grunnlag for opptak som student (generell studiekompetanse) er fullført og bestått

norsk videregående opplæring med de krav til fagsammensetning og timefordeling som
departementet fastsetter. Departementet kan fastsette at også annen høvelig utdanning skal
være generelt opptaksgrunnlag.

2.    Yrkespraksis kombinert med annen utdanning enn den som er angitt i nr 1, kan danne grunnlag
for opptak etter retningslinjer fastsatt av departementet.

3.     Departementet kan, etter innstilling fra styret, unnta enkelte studier eller fag for kravene til
generell studiekompetanse.

4.     Departementet kan, etter innstilling fra styret, fastsette spesielle opptakskrav når hensynet til
gjennomføringen av studiet gjør dette nødvendig.

5.     Styret selv kan fastsette særlige faglige minstekrav ved opptak til høgre grads studier.
6.     Den som er tatt opp som student ved en institusjon under loven, har adgang til åpne studier ved

de øvrige, så fremt opptakskravet er generell studiekompetanse og søkeren ikke er tatt opp med
hjemmel i nr 3.

§38 Studentopptaket
1.    Studentopptaket foretas av en eller flere opptakskomiteer oppnevnt av styret. Det skal være eget

opptak til høgre grads studier.
2.     Departementet kan gi bestemmelser om nasjonal samordning av opptakene.
3.     Dersom en institusjon oppdager at en søker har levert falskt vitnemål eller andre falske

dokumenter, kan andre institusjoner under denne lov informeres. Departementet gir nærmere
regler om informasjonsrutiner m.v.

§39 Opptaksregulering
1.    Når kapasitetshensyn eller ressurshensyn krever det, kan Kongen etter forslag fra styret, regulere

adgangen til det enkelte studium eller deler av det. Regulering av opptak til universitetene skal
skje i tråd med retningslinjer som er forelagt Stortinget.

2.     Departementet kan fastsette adgangsregulering når det er nødvendig etter en samlet vurdering
av utdanningen i landet.

3.     Departementet gir regler om rangering av søkerne.

§40 Rett til å gå opp til eksamen
1.    Den som oppfyller de generelle og eventuelt spesielle opptakskrav og andre krav for å gå opp til

eksamen i vedkommende fag eller studium, har rett til å gå opp til eksamen. Dette gjelder også
studenter som ikke er opptatt ved faget eller studiet. Opptakskomiteen (jf nr 3) kan etter søknad
lempe på krav til forutdanning m.m. når det er sannsynliggjort at søkeren har de nødvendige
kunnskaper.
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2.     Oppmelding etter denne paragraf kan nektes dersom kandidaten ikke har fulgt obligatorisk
undervisning eller gjennomført obligatorisk praksis.

3.     Styret selv gir nærmere regler om adgangen til å gå opp til eksamen uten å være opptatt som
student, og kan fastsette særskilt oppmeldingsfrist for slike eksamenskandidater og frist for å
søke om lempning av krav til forutdanning m.m. Spørsmålet om vilkårene for oppmelding er
oppfylt, avgjøres av en eller flere opptakskomiteer oppnevnt av styret.

4.     Styret selv kan fastsette at eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter ved
institusjonen, skal betale et vederlag som dekker institusjonens merutgifter ved å holde eksamen
for denne gruppen. Et mindretall i styret kan i møte hvor saken behandles, kreve at vedtak om
vederlag skal forelegges departementet for godkjenning. Departementet kan gi nærmere regler.

§41 Studenters taushetsplikt
En student som i studiesammenheng får kjennskap om noens personlige forhold, har taushetsplikt
etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide
taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.

§42 Bortvisning. Utestenging
1.  En student som tross skriftlig advarsel fra styret gjentatte ganger opptrer på en måte som virker

grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter
vedtak av styret selv bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år.
Hvis en student etter skriftlig advarsel fra styret fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan styret
selv utestenge ham eller henne fra studiet inntil ett år.

2.  En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller
helse for pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med
som del i klinisk undervisning eller praksisopplæring, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på
taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv
utestenges fra studiet i inntil 3 år.

3.  En student som har opptrådt slik som beskrevet i § 54 nr 1 eller 2, kan ved vedtak av styret selv
utestenges fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved institusjoner under denne
lov i inntil ett år. Departementet gir nærmere regler om informasjonsrutiner m.v.

4.  Vedtak om bortvisning eller utestenging treffes med minst to tredelers flertall. Vedtak om slik
reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. Departementet er
klageinstans.

5.  Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om bortvisning eller
utestenging er reist, eventuelt fra skriftlig advarsel etter nr 1 er gitt. Utgiftene ved dette dekkes av
institusjonen.

§43 Domstolsprøving av vedtak om bortvisning eller utestenging
1.   Studentene kan bringe vedtak om bortvisning eller utestenging inn for prøving ved herreds- eller

byretten i den rettskrets institusjonens administrasjon har sitt sete. Slikt søksmål må reises innen
tre måneder etter at endelig vedtak foreligger.

2.  Forliksmegling foretas ikke. Institusjonen dekker alle omkostninger ved søksmålet, herunder også
honorar til saksøkers advokat.

3.  Retten prøver alle sider av vedtaket.

KAPITTEL 10. UNDERVISNING. GRADER. EKSAMEN

§44 Læringsmiljø. Undervisning
1.  Institusjonene har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Institusjonens ledelse

skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og
arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet.

2.  Styret selv fastsetter med departementets godkjenning undervisningsterminene ved hver avdeling.
Det kan treffes særskilte bestemmelser om terminene for enkelte fag og faggrupper.

3.  Forelesninger er offentlige. Når forelesningenes art tilsier det, kan styret likevel bestemme at visse
forelesninger bare skal være for institusjonens studenter eller visse grupper av studenter.

4.  Styret kan bestemme at andre enn fagets studenter skal få delta i kurs og øvelser når det er ledig
kapasitet.

§45 Grader, yrkesutdanninger og andre utdanningsprogram. Titler
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1.  Kongen bestemmer hvilke grader, yrkesutdanninger eller andre utdanningsprogram institusjonen
kan gi, krav til bredde og fordypning, den tid det enkelte studium skal kunne gjennomføres på, og
hvilken tittel graden, yrkesutdanningen eller utdanningsprogrammet gir rett til.

2.  En institusjon som har rett til å gi doktorgrad, kan på de samme fagområder tildele graden
æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid
til gavn for vitenskapen.

3.  Kongen kan,ved forskrift eller enkeltvedtak, forby bruk at titler som uriktig gir inntrykk av å være  av
samme karakter som titler som er beskyttet etter nr 1 eller 2, eller som på en misvisende måte er
egnet til å forveksles med disse.

4.  Den som forsettlig eller uaktsomt tildeler eller bruker en tittel, alene eller som del av en annen tittel,
uten å ha rett til dette etter nr 1 eller nr 2, eller i strid med bestemmelse gitt i medhold av nr 3,
straffes med bøter.

§46 Fag og emner. Rammeplan. Studieplan
1.  Departementet bestemmer hvilke fag, emner eller lignende som institusjonen kan tilby og som skal

inngå i grunnlaget for en grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram fastsatt med
hjemmel i § 45 nr 1. Departementet bestemmer om et fag skal kunne tilbys desentralisert.

2.  Departementet kan fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte yrkesutdanninger og enkeltfag
som inngår i en yrkesutdanning.

3.  Styret, eller vedkommende avdeling etter styrets bestemmelse, fastsetter studieplan for de enkelte
fag og emner, herunder bestemmelser om obligatoriske kurs og praksis, og om forberedende
prøver for de enkelte fag og emner.

§47 Godskriving av grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra institusjon under denne lov
Grad, yrkesutdanning, fag eller emne fra en institusjon som går inn under denne lov, skal godskrives

studenten ved de andre institusjonene etter nærmere regler fastsatt av departementet. Styret
bestemmer om vedkommende avdeling eller særskilt organ ved institusjonen skal avgjøre
søknaden. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbelt uttelling for samme
faginnhold.

§48 Godkjenning av grad eller utdanninng fra utenlandsk eller norsk institusjon som ikke går
inn under denne lov

1.    Den som har grad eller utdanning fra utenlandsk eller norsk institusjon som ikke går inn under
denne lov, kan søke institusjon under loven om å få graden eller utdanningen godkjent som del
av generell grad eller som jevngod med grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram som
gis ved institusjonen med hjemmel i § 45. Departementet kan gi forskrift om godkjenning og kan
for visse typer utdanning opprette nemnder som skal avgjøre hvilke utenlandske læresteders
grader m.m. som skal få generell godkjenning. Er nemnd opprettet, er den klageorgan for
institusjonens avgjørelse av søknader.

2.    Godkjenning som faglig jevngod med grad fastsatt med hjemmel i § 45 kan gis på grunnlag av
enkelteksamener. Ingen av dem behøver å være avlagt ved norsk institusjon.

3.    I særlige tilfeller kan godkjenning gis helt eller delvis på grunnlag av kunnskaper som er
dokumentert på annen måte enn ved eksamen. Prøve til kontroll av de dokumenterte kunnskaper
eller tilleggsprøve kan kreves avlagt.

4.    Godkjenning gir rett til å bruke tittel som er fastsatt for den grad, yrkesutdanning eller annet
utdanningsprogram som det er jevnført med.

§49 Fritak for eksamen eller prøve
Fritak for eksamen eller prøve skal gis når det godtgjøres at tilsvarende eksamen eller prøve er avlagt
ved samme eller annen institusjon. Det kan også gis slikt fritak på grunnlag av annen velegnet
eksamen eller prøve. Styret bestemmer om vedkommende avdeling eller særskilt organ ved
institusjonen skal avgjøre saker om fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne
praksis.

§50 Eksamen og sensur
1.   Styret skal sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en

upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved
vedkommende studium.
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2.  Styret, eller vedkommende avdeling selv etter styrets bestemmelse, oppnevner sensorene ved
eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på
vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium. Det skal være minst to sensorer
ved bedømmelsen av den enkelte kandidat, hvorav minst en ekstern. Styret selv kan gjøre unntak
fra bestemmelsen i forrige punktum i forbindelse med avviklingen av den enkelte eksamen hvis det
ikke er mulig å skaffe kvalifisert ekstern sensor, eller ved vurdering av praksisopplæring og
lignende

3.  Den muntlige del av eksamener og prøver skal være offentlig med mindre hensynet til
gjennomføringen av eksamen eller prøven tilsier noe annet. Styret kan gjøre unntak fra regelen om
offentlig eksamen i det enkelte tilfelle etter ønske fra vedkommende eksamenskandidat, når
tungtveiende hensyn taler for det.

4.  Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer
tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter nr 6 fastsette
en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å
avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter nr 6 fastsette lengre frist for
avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider.

5.  Ved ny sensurering etter § 51 nr 2 og § 52 nr 4 benyttes nye sensorer. Endring kan gjøres både til
gunst og til 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.

6.  Styret selv gir forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver, herunder
vilkår for å gå opp til eksamen eller prøve på nytt eller for adgang til ny praksisperiode, og
bestemmelser om oppmelding og vilkår for oppmelding. For yrkesutdanninger med nasjonale
rammeplaner fastsatt etter § 46 nr 2 må forskriften ta utgangspunkt i de generelle bestemmelser
om eksamen og sensur som gis i rammeplanen. Styret kan delegere til den enkelte avdeling selv å
gi utfyllende regler om forhold som er særegne for den enkelte eksamen.

§51 Klage over formelle feil ved eksamen
1.  Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at

han eller hun er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage avgjøres
av styret selv eller av styrets klagenemnd på vegne av styret.

2.  Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av
denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte
arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer.
Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 52.

3.  Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen framsatt, løper klagefristen etter
denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.

4.  Finner styret eller styrets klagenemnd at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette
kan ha hatt betydning for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det
bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller holdes ny eksamen eller prøve.

§52 Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting
1.  Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved

muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse
framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om
begrunnelse framsettes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, dog aldri mer
enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.

2.  Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I
begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for
bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller
skriftlig etter sensors valg.

3.  Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelig for studentene
etter at karakterer er fastsatt.

4.  En student kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at
eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Er krav om begrunnelse for
karakterfastsettingen eller klage over feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller
gjennomføring av sensuren framsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått
begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
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5.  Bedømmelse av muntlig prestasjon eller annen bedømmelse som på grunn av prøvens art ikke lar
seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når eksamen ikke er bestått.
Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages

§53 Vitnemål
1.  Institusjonen, eller etter styrets bestemmelse vedkommende avdeling, utferdiger vitnemål om

fullført grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram.
2.  Den som ikke har avsluttet grad, yrkesutdanning eller annet utdanningsprogram, skal på

anmodning gis karakterutskrift for de eksamener eller prøver som han eller hun har bestått.

§54 Annullering av eksamen eller prøve
1.  Styret selv kan annullere eksamen eller prøve, eller godkjenning av kurs, hvis studenten
     a.  ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til  å

gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende kurs, eller
     b.  har fusket eller forsøkt å fuske ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av,

vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs.
2.  Styret selv kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller

prøve, hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig
opptreden.

3.  Vedtak om annullering etter nr 1 eller nr 2 kan påklages til departementet eller særskilt kklageorgan
oppnevnt av dette.

4.  Adgangen til annullering foreldes ikke.
5.  Etter avgjørelse om annullering pliktes eventuelt vitnemål eller karakterutskrift tilbakelevert

institusjonen. Blir ikke vitnemålet eller karakterutskriften tilbakelevert institusjonen i rett tid, kan
denne kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering i samsvar med reglene i
tvangsfullbyrdelseslovens kap 13.

6.  Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal institusjonen gi melding
om annulleringen til vedkommende myndighet.

7.  Andre institusjoner under denne lov kan informeres om annullering av eksamen eller prøve.
Departementet gir nærmere regler om informasjonsrutiner m.v.


