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UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 

Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 

§ 3-5. 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.
Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å
samordne praksis. Styret bestemmer om vedkommende avdeling eller særskilt organ ved institusjonen skal
avgjøre saker om fritak. 

§ 3-6. Krav for opptak til høyere 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 eller kombinasjon av utdanning og yrkespraksis skal
være generelt opptaksgrunnlag. Institusjonen skal vurdere om søkere har kvalifikasjoner likeverdig med de
fastsatte krav for opptak. 
(2) Institusjonene kan gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudier dersom de på
grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. Departementet kan gi
nærmere regler om dokumentasjon, saksbehandling og eventuell samordning. 
(3) Departementet kan i forskrift fastsette at institusjonene i særskilte tilfeller kan gjøre unntak fra bestemmelsen
om generell studiekompetanse for søkere under 25 år. 
(4) Departementet kan i forskrift unnta enkelte studier eller fag fra kravene til generell studiekompetanse. 
(5) Departementet kan i forskrift fastsette spesielle opptakskrav når hensynet til gjennomføringen av studiet gjør
dette nødvendig. 
(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 andre, tredje eller
fjerde ledd. 
(7) Styret kan fastsette faglige minstekrav ved opptak til høyere grads studier. 

§ 3-7. Studentopptak 
(1) Departementet kan gi forskrift om nasjonal samordning av opptak. 
(2) Departementet kan gi forskrift om klagebehandling og rangering av søkerne. 
(3) Det skal være eget opptak til høyere grads studier. 
(4) Departementet kan fastsette adgangsregulering når det er nødvendig etter en samlet vurdering av utdanningen
i landet. 
(5) Når kapasitetshensyn eller ressurshensyn krever det, kan styret selv regulere adgangen til det enkelte studium
eller deler av det, innenfor de rammer og mål som gis av departementet. 
(6) 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 mv. 
(7) Dersom en institusjon har rekruttert utenlandske studenter ved å benytte eksterne formidlingstjenester, har
institusjonen ansvar for 

§ 3-8. Undervisning 
(1) Studieåret er normalt 10 måneder. Styret fastsetter undervisningsterminene. Et fullt studieår er normert til 60
studiepoeng. 
(2) Forelesninger er som hovedregel offentlige. Når forelesningenes art tilsier det, eller det er fastsatt egenbetaling
for det aktuelle fag eller studium, kan styret likevel bestemme at visse forelesninger bare skal være for
institusjonens studenter eller visse grupper av studenter. 

§ 3-9. Eksamen og sensur 
(1) Universiteter og høyskoler 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. Det
skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene. 

a) at studentene har fått tilfredsstillende informasjon om de studier vedkommende er opptatt til, herunder om
studiets oppbygging, hvilken tid studiet er normert til og hvilke faglige krav som stilles. 

b) at studenten har fått tilfredsstillende informasjon om lærestedet, herunder om institusjonens ulike tilbud til
studenter. 

c) å være informert om på hvilken måte studenten er rekruttert og på hvilke betingelser tjenesten er tilbudt
studenten. 
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(2) Styret oppnevner sensor 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, hvorav
minst én ekstern, ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad. 
(3) Den muntlige del av eksamener og prøver skal være offentlig med mindre hensynet til gjennomføringen av
eksamenen 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 sjuende ledd 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 sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider. 
(5) 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. 
(6) Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke
bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 
(7) 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 og for adgang til ny praksisperiode og bestemmelser om oppmelding og vilkår
for oppmelding. For utdanninger med nasjonale rammeplaner fastsatt etter § 3-2 annet ledd må forskriften ta
utgangspunkt i de eventuelle generelle bestemmelser om eksamen og sensur som gis i rammeplanen. Styret kan
delegere til avdeling eller grunnenhet å gi utfyllende regler om forhold som er særegne for den enkelte eksamen. 

§ 3-10. Rett til å gå opp til eksamen 
(1) Den som oppfyller kravene til opptak, jf. § 3-6, 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. 
(2) Oppmelding etter denne paragraf kan nektes dersom kandidaten ikke har fulgt obligatorisk undervisning eller
gjennomført obligatorisk praksis. 
(3) Styret gir forskrift om adgangen til å gå opp til eksamen, og kan fastsette særskilt oppmeldingsfrist for
kandidater som går opp til eksamen uten å være tatt opp som student. 
(4) Styret kan fastsette at eksamenskandidater som ikke er tatt opp som studenter til vedkommende studium, skal
betale et vederlag som dekker institusjonens merutgifter ved å holde eksamen for denne gruppen eller eventuell
egenbetaling fastsatt for studiet eller faget. Departementet kan gi forskrift om egenbetaling etter denne
bestemmelsen. 

§ 3-11. Vitnemål 
(1) Institusjonen utferdiger vitnemål om fullført utdanning. Samtidig skal det utferdiges Diploma Supplement.
NOKUT kan gi retningslinjer for innholdet i Diploma Supplement. 
(2) Den som ikke har avsluttet utdanning, skal på anmodning gis karakterutskrift for de eksamener eller prøver som
han eller hun har bestått. 
(3) For en kandidat som går opp til eksamen etter § 3-10 første ledd annet punktum, skal det angis på vitnemål
eller karakterutskrift dersom kandidatens kunnskaper og ferdigheter er prøvet på en annen måte enn for studenter
som er tatt opp ved studiet. 
(4) Det skal fremgå av vitnemålet dersom utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner, jf. § 3-2 første
ledd. 
(5) Institusjonen skal tildele autorisasjon for helsepersonell i forbindelse med utstedelse av vitnemål, i den
utstrekning det er fastsatt i forskrift gitt i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 

Kapittel 4: Studentenes rettigheter og plikter 

§ 4-1. Studentorgan
(1) Studentene ved universiteter og høyskoler kan opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og
fremme studentenes synspunkter overfor institusjonens styre. Tilsvarende kan studenter ved den enkelte avdeling
eller grunnenhet opprette studentorgan for denne. 
(2) Ved valg til organ som nevnt i første ledd skal det avholdes urnevalg blant studentene, med mindre det i allmøte
enstemmig er bestemt noe annet. Et vedtak om annen valgordning enn urnevalg gjelder kun for første påfølgende
valg. 
(3) Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende
måte. Omfanget av tilretteleggingen skal spesifiseres i en avtale mellom institusjonen og det øverste studentorgan. 
(4) Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå. 
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§ 4-2. Utdanningsplan 
Mellom institusjonen og studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides
en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om institusjonens ansvar og forpliktelser
overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor institusjonen og medstudenter. Departementet kan gi forskrift
om innhold i utdanningsplan. 

§ 4-3. Læringsmiljø 
(1) Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med
studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på
lærestedet. 
(2) Styret har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt
forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. I utformingen av det
fysiske arbeidsmiljøet skal det, så langt det er mulig og rimelig, sørges for 

Departementet kan i forskrift gi utfyllende bestemmelser om krav til læringsmiljøet. 
(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd
blir gjennomført. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i
spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver.
Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende
læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent
med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og
skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Studentene og institusjonen skal ha like
mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes
representanter. 
(4) Institusjonens arbeid med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne
system for kvalitetssikring etter § 1-6. 
(5) Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte
behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium. 
(6) Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravene i annet ledd overholdes. Lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern
og arbeidsmiljø kapittel XIII om tilsyn og tvangsmidler m.v. gjelder tilsvarende så langt det passer. Departementet
kan gi forskrift med utfyllende bestemmelser om tilsyn og tvangsmidler for å fremme overholdelse av denne
paragraf. 

§ 4-4. Studentenes representasjon i institusjonens organer 
(1) Studentene skal ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet.
Der dette ikke utgjør mer enn ett medlem, skal studentene ha rett til å møte med ytterligere en student med tale- og
forslagsrett. 

a) at lokaler, adkomstveier, trapper mv. er dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives. 

b) at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvarlig inneklima og luftkvalitet. 

c) at lokalene blir vedlikeholdt og er rene og ryddige. 

d) at lokalene er innredet slik at uheldige fysiske belastninger for studentene unngås. 

e) at virksomheten er planlagt slik at skader og ulykker forebygges. 

f) at tekniske innretninger og utstyr er forsynt med verneinnretninger og blir vedlikeholdt slik at studentene er
vernet mot skader på liv og helse. 

g) at lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger er utformet på en slik måte at
funksjonshemmede kan studere ved institusjonen. 

h) at læringsmiljøet er innrettet for studenter av begge kjønn. 

i) at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming. 



17

(2) Bestemmelsen i første ledd kan fravikes dersom det delegerende organ enstemmig bestemmer noe annet. 

§ 4-5. Rett til fødselspermisjon 
(1) En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg
for barn. Studenten skal ha rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen.
Bestemmelsene i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø §§ 31 og 32 gjelder så langt de passer. 
(2) Universiteter og høyskoler skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter første ledd, kan gjenoppta
sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon. 

§ 4-6. Studentenes taushetsplikt 
En student som i studiesammenheng får kjennskap til 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. 

§ 4-7. Annullering av eksamen eller prøve 
(1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av
kurs hvis studenten 

(2) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, 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 første og annet ledd kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan
oppnevnt av dette, jf. § 5-1 sjuende ledd. 
(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 kan
gi nærmere regler om informasjonsrutiner mv. 

§ 4-8. Utestenging og bortvisning 
(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
eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, 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 eller
institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenge ham eller henne fra studiet i 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 eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenges fra studiet i inntil
tre år. Institusjonen skal informere Sosial- og helsedirektoratet om utestenging etter dette alternativ når det gjelder
studenter som følger utdanninger som kan utløse rett til autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 første ledd. 
(3) En student som har opptrådt slik som beskrevet i § 4-7 første eller annet ledd, kan ved vedtak av styret selv
eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, 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 mv. 
(4) Vedtak om bortvisning eller utestenging treffes med minst to tredels flertall. Vedtak om slik reaksjon kan
påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av
dette, jf. § 5-1 sjuende ledd, 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 første ledd er gitt. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen. 

§ 4-9. Utestenging grunnet straffbare forhold - politiattest 
(1) I studier der studenter kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av
klinisk undervisning eller praksisopplæring, kan det kreves at studentene legger frem politiattest ved opptak til, eller
underveis i studiet. 

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 forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig
sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende kurs. 
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(2) Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep, grove
voldsforbrytelser eller straffbare forhold vedrørende besittelse og bruk eller omsetning av narkotiske stoffer eller
medikamenter. Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse
tilsvarende for studenter som deltar i praksisopplæring eller klinisk undervisning. 
(3) Den som er dømt for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med
pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre, kan utestenges fra praksisopplæring eller klinisk
undervisning hvor slik deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med disse i
denne forbindelse. 
(4) Den som er siktet eller tiltalt for straffbart forhold som omtalt i annet ledd, jf. åttende ledd, kan utestenges fra
praksisopplæring eller klinisk undervisning til rettskraftig dom foreligger eller saken er henlagt, hvis dette er
nødvendig av hensyn til sikkerhet eller behandlingsmiljø for pasienter, klienter, barn, elever eller andre som
studenten vil komme i kontakt med i denne forbindelse. 
(5) En nasjonal nemnd oppnevnt av departementet avgjør, etter uttalelse fra styret selv eller institusjonens
klagenemnd, om studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring.
Forvaltningsloven § 42 gjelder tilsvarende. Nemnda skal ha fem medlemmer. Lederen skal fylle de lovbestemte
kravene til lagdommer, og to av medlemmene skal oppnevnes etter forslag fra studentenes organisasjoner. 
(6) Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. § 5-1 sjuende ledd, er klageinstans for nemndas
vedtak. 
(7) Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om utestenging fra klinisk
undervisning eller praksisopplæring er reist i den nasjonale nemnda. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen. 
(8) Kongen gir forskrifter om hvilke studier som skal omfattes av første ledd, om hvilke straffbare forhold som kan
føre til utestenging, og om saksbehandlingen. 

§ 4-10. Utestenging etter skikkethetsvurdering 
(1) Kongen kan fastsette at i enkelte utdanninger skal institusjonen vurdere om den enkelte student er skikket for
yrket. Skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet. 
(2) Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. 
(3) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, kan etter innstilling fra en egen skikkethetsnemnd vedta at
en student ikke er skikket for yrket. En student som ikke er skikket for yrket, kan utestenges fra studiet. 
(4) Vedtak om at en student ikke er skikket og om utestenging, treffes med minst to tredels flertall. Vedtak kan
påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av
dette, jf. § 5-1 sjuende ledd, er klageinstans. 
(5) Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak er reist i skikkethetsnemnda.
Utgiftene til dette dekkes av institusjonen. 
(6) Departementet gir forskrift om skikkethetsvurdering i de enkelte utdanninger. 

§ 4-11. Domstolsprøving av vedtak om bortvisning eller utestenging 
(1) Studentene kan bringe vedtak om bortvisning, utestenging og skikkethetsvurdering inn for prøving ved
tingretten 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 kan prøve alle sider av vedtaket. 

Kapittel 5: Klage 

§ 5-1. Klagenemnd og særskilte nasjonale klageorgan 
(1) Universiteter og høyskoler skal opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter
styrets bestemmelse, andre klagesaker for studentene. 
(2) Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal
fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen.
To av medlemmene skal være studenter. 
(3) Representanter for institusjonens eier eller medlem av institusjonens styre kan ikke være medlem av
klagenemnda. 
(4) Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer er til stede. 
(5) Klagenemndas vedtak i klagesaker kan ikke påklages. 
(6) Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingen i klagesaker. 
(7) Departementet kan opprette særskilte nasjonale klageorgan som skal behandle klager over enkeltvedtak for
bestemte områder. 
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§ 5-2. 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
institusjonens klagenemnd. 
(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 § 5-3. 
(3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter denne
paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. 
(4) Finner styret eller klagenemnden 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. 

§ 5-3. Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse 
(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 fremsettes umiddelbart etter at karakteren
er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk
kjennskap til karakteren, likevel ikke 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 tilgjengelige for studentene etter at
karakterer er fastsatt. 
(4) En student 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 studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om studenten 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) 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. 
(6) Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. 


