Klage på formelle feil ved eksamen
(Eventuell klage på karakterfastsetting/sensur må leveres på Studentweb. Se mer informasjon på våre nettsider.)

Formelle feil er feil ved gjennomføringen av eksamen, eksamensoppgaven eller sensureringen som
har ført til at studenten/-e har fått en ulempe i forbindelse med sin eksamensavvikling eller sensur.
Fristen for slik klage er 3 – tre – uker etter at man er, eller burde være, kjent med det som ligger til
grunn for klagen.
Retten til å klage over formelle feil ved eksamen er regulert i punkt 4 i § 5-2 i Lov om universiteter og
høgskoler. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i lovteksten, slik at du har et godt grunnlag for å fylle ut
skjemaet og vite hvilke vedtak som kan gjøres i slike saker.
Klage på formelle feil blir i første instans behandlet studieadministrativt (SA). Dersom SA ikke gir
medhold i en klage som bygger på riktig grunnlag – dvs. formell feil - vil den bli sendt videre til
høgskolens klagenemd for ny behandling. Dersom SA finner at klagen bygger på uriktig grunnlag – dvs.
ikke dreier seg om en formell feil – vil den bli avvist. Vedtak i saken blir sendt deg pr. post.
Side 2 i skjemaet må fylles ut nøye. Skriv ut skjemaet og fyll inn tabellen med opplysningene som
etterspørres. Begrunnelsen for klagen kan du enten skrive direkte i skjemaet eller levere som vedlegg.
Angi i så fall på skjemaet hvor mange sider vedlegget har.
Her er et utdrag av lovteksten:
«(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 vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage må fremsettes for institusjonen. …
(2) Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens 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. …
(3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen …fra kandidaten
har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.
(4) Finner institusjonen eller klageinstansen 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 avholdes ny eksamen eller prøve.»
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Klage på formelle feil ved eksamen
Studentnummer

(Les side 1 nøye før du begynner å fylle ut skjemaet.)

Fornavn
Etternavn

DMMH henter kontaktopplysninger fra Studentweb. Vi ber derfor om at du oppdaterer/sjekker opplysningene der.
Dette sikrer at vi kan sende sakspapirer til riktig adresse og at det er enkelt for oss å få kontakt med deg underveis.
Emnekode
Emnets navn
Dato

Dette er dato for når du fikk kjennskap til det som er begrunnelsen for klagen

Begrunnelse for klagen

Ta med alle opplysninger du mener kan ha betydning for klagen. Ta kontakt med oss
dersom du har spørsmål.

Dato

Signatur

Klageskjemaet og eventuelle vedlegg sendes til: Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning,
Thrond Nergaards veg 7, 7044 Trondheim. (Kan også leveres direkte i ekspedisjonen hos oss.)
Antall sider vedlagt
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