
Retningslinjer for eksamenskandidater 

A. Individuell skriftlig eksamen under tilsyn  

1. Eksamenskandidaten har adgang til eksamenslokalet etter at eksamensvaktene er på plass. 
Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen tar til. 
Kandidaten skal ikke ha annet enn skrivesaker, tillatte hjelpemidler og mat på plassen sin. 
Det er kandidatens eget ansvar å sørge for å skaffe seg de tillatte hjelpemidlene. Lån av 
hjelpemidler fra andre kandidater er ikke tillatt. Vesker, mobiltelefoner og andre saker som 
bringes med til eksamenslokalet, skal legges på anvist plass i lokalet. Det skal ikke skrives 
eller noteres noe før eksamen starter. 
 

2. Kandidater som kommer inntil 30 minutter for sent til eksamen, henvender seg til 
hovedvakten eller eksamensansvarlig, og kan få adgang til å gjennomføre eksamen uten 
ekstra tid dersom ingen andre eksamenskandidater i mellomtiden har forlatt 
eksamenslokalet. Bare i helt spesielle tilfelle kan en eksamenskandidat forlate lokalet de 
første 30 minutter etter at eksamen er begynt. 
 

3. Kandidaten skal vise gyldig studentlegitimasjon med foto (studiekort) og signere 
kandidatliste, samtidig som kandidatnummer (eksamensnummer) blir tildelt. Privatister må 
forevise gyldig kvittering for betalt avgift. Eksamenskandidater som ikke har gyldig 
legitimasjon, kan vises bort fra eksamen.  
 

4. Eksamenstid skal framgå av informasjon gitt på forhånd, og skal dessuten være trykt på selve 
eksamensoppgaven. Eksamenstid inkluderer også eventuell spisetid. Etter at eksamenstiden 
er ute, skal all skriving på besvarelsen opphøre. Kandidaten har inntil 15 minutter ekstra til å 
fylle ut omslagsark, nummerere og fylle ut de nødvendige identifikasjonsopplysninger øverst 
på eksamensarkene, samt skille og sortere kopiene. Den bakerste kopi i eksamensarkene er 
kandidatens egen kopi. Besvarelsen(e) skal stiftes.  
 

5. Besvarelsene må skrives med blå eller svart kulepenn, eller hard tusjpenn slik at kopiene er 
leselige, fordi høgskolen bruker innføringsark med to gjennomslag. Besvarelsen legges i 
høgskolens omslagsark. 
 

6. Under eksamen er enhver henvendelse kandidatene imellom forbudt. Henvendelser skal 
rettes til eksamensvakt. En faglærer vil være tilgjengelig i løpet av den første timen for å 
avklare eventuelle uklarheter i oppgaveteksten. Dersom en kandidat har behov for pause, 
skal hun/han alltid ha følge med en eksamensvakt. Kandidaten kan ikke ha kontakt med noen 
annen utenfor eksamenslokalet, heller ikke via mobil eller annet kommunikasjonsutstyr.  
 

7. Kandidater som er syke og ikke kan møte til eksamen, må underrette avdelingens 
studieadministrasjon umiddelbart og omgående sende legeattest. Blir en kandidat syk under 
en eksamen, skal hovedvakten og eksamensansvarlig varsles slik at permisjon kan gis. 
Legeattest levert/poststemplet senest påfølgende virkedag må framlegges for å gi gyldig 
fravær når eksamenslokalet forlates grunnet sykdom.  
 

8. Kandidaten som vil levere besvarelsen, blir sittende på plassen til alle papirer er kontrollert 
og levert, og forlater deretter eksamenslokalet umiddelbart. En besvarelse som er levert, kan 
ikke under noen omstendighet leveres ut igjen.  
 



9. I eksamenslokalet skal det være ro. Dersom en eksamenskandidat oppfører seg på en slik 
måte at det forstyrrer eksamensavviklingen, kan han/hun vises bort fra lokalet.  
 

10. En kandidat som ikke møter til eksamen har brukt et (1) forsøk. En kandidat som trekker seg 
under eksamen og leverer blankt, fyller ut og leverer inn et innføringsark i et omslagsark. Den 
som trekker seg har brukt ett (1) eksamensforsøk.  
 

11. Ved bruk av PC under eksamen skal det kontrolleres at bare nødvendig programvare ligger på 
harddisk. Kandidaten får anvist arbeidsområde på PC’en som skal brukes til besvarelsen. 
Kandidaten er ansvarlig for å ta sikkerhetskopier underveis for å sikre seg mot tap av 
tekst/data ved eventuell maskinfeil eller strømbrudd. Eksamensbesvarelsen blir skrevet ut 
ved eksamenskontoret.  

 

 


