
 
 

Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og praksis  
Godkjent i FL november 2018 
  
Hva er obligatorisk aktivitet?  
Jf. §1-3 i Forskrift om opptak studier, grader og eksamen ved Høyskolen Kristiania defineres 

obligatorisk aktivitet som krav som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Obligatorisk 

deltakelse på undervisning kan være en slik aktivitet. Det vil fremkomme av 

emnebeskrivelse om et emne har krav til obligatorisk aktivitet. All obligatorisk aktivitet 

vurderes som godkjent/ikke-godkjent.  
  
Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og praksis ved Høyskolen Kristiania  
  
Obligatorisk deltakelse i undervisning  

• For all obligatorisk undervisning kan studenten ha 20 % fravær. Ytterligere 10 % 

fravær kan aksepteres, men må være dokumentert. Akseptable grunner er sykdom 

dokumentert med legeattest hos student eller barn under 12 år eller spesielle sosiale 

situasjoner.   

• Enkelte emner kan ha økter som har krav til 100 % deltagelse, dette vil i så fall 

fremkomme av emnebeskrivelsen. Emneansvarlig kan godkjenne annen 

aktivitet ved fravær fra en slik økt.  

• Emneansvarlig har ansvar for å føre kontroll med frammøte til obligatorisk 

undervisning og annen form for obligatorisk deltagelse, og sørge for at eksamenskontoret 

får melding om hvilke studenter som ikke oppfyller kravene.   

• Siste tidspunkt for å få aktiviteten godkjent er 14 dager før eksamensperioden for 

emnet starter.  

• Eksamenskontoret har ansvar for å gi melding til studenter som ikke fyller vilkårene 

for å gå opp til eksamen.  

• For emner med obligatorisk deltakelse i undervisning arrangeres det 

kontinuasjonseksamen to ganger i året.  

  
Ekstern praksis  

• Det er pliktig oppmøte i praksisperioden, både på praksissted samt planlagt 

undervisning og veiledning på høyskolen. Fravær kan medføre at praksisgjennomføringen 

ikke blir godkjent.   

• Dersom ikke annet fremkommer av emnebeskrivelsen aksepteres 15 % udokumentert 

fravær fra ekstern praksis hvert semester. Det sendes skriftlig advarsel om at 

eksamensretten kan trekkes tilbake ved ytterligere fravær. Ved ytterligere fravær må dette 

vurderes ut fra dokumentert fravær.  

• Studentene må oppfylle krav til forkunnskap som beskrevet i 

studieplan /emnebeskrivelse for å være kvalifisert til praksis.  

• Studenten registrerer praksissted og kontaktperson via link til høyskolens digitale 

plattform for praksis.   

• Studenten signerer praksisavtale med høyskolen.  

• Studenten plikter å opptre med generell god oppførsel i gjennomføringen av praksis på 

praksissted og være seg bevisst at de representerer Høyskolen Kristiania.   

• Studenten plikter å gi beskjed til kontaktpersonen på praksisplassen og emneansvarlig 

dersom hen er forhindret fra å møte opp, eksempelvis ved sykdom.   


