
 
 

Retningslinjer til kapittel 4. Eksamen til fagskolestudier ved Fagskolen 

Kristiania 

 

Retningslinjene i dette dokumentet bygger på «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen 

Kristiania» kapittel 4.  

Oppdatert 5.desember 2018 

 

Ikrafttredelse 1.januar.2019 

 

 

Ad §4-2. Karakterer og vitnemål 

Ved tap av vitnemål kan en bestille duplikat av vitnemål. Pris for denne bestillingen er pålydende kr 

5001. Bestilling rettes skriftlig til eksamen@kristiania.no  

 

 

Ad §4-4. Informasjon om eksamen og oppmelding til eksamen 

Fagskolen Kristiania publiserer all nødvendig informasjon om hver enkelt eksamen i StudentWeb. Her 

vil studentene finne eksamensdato, eksamenstidspunkt, gjennomføringsform og rominformasjon. 

Studenter må sjekke sin StudentWeb før oppmøte på eksamen.  

På bakgrunn av kontrakten studentene har med fagskolen, meldes studenter automatisk opp i de emner 

som tilhører studieplanen. Dersom studenter ikke ønsker å ta emnet må de melde seg av eksamen 

innen 15.februar for vårsemesteret/15.september for høstsemesteret.  

Dette gjelder ikke for nettstudenter med fri progresjon, de forholder seg til frister gitt i 

studiebetingelser. 

Til tross for at studentene blir automatisk oppmeldt til eksamen må studentene godkjenne 

utdanningsplanen i StudentWeb.  

 

Ad §4-5. Tilrettelegging av eksamen 

Rammer for forlenget tid avhenger av eksamens varighet.  
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Ad §4-6. Sykdom eller fravær fra eksamen 

Hvis en student ikke møter eller avbryter en eksamen, ansees følgende forhold som gyldig fravær: 

- Sykemelding som følge av egen sykdom 

- Barns sykdom, med de begrensninger som følger av arbeidsmiljøloven §12-9 

- Dødsfall i nær familie eller hos andre nærstående, dersom dødsfallet skjer innen to uker før 

eksamen 

- Begravelse eller bisettelse ved dødsfall som i foregående punkt 

- Pålegg fra offentlig myndighet om pliktig fremmøte samtidig med eksamen 

- Eventuelle andre forhold som ut fra en helhetsvurdering gjør det urimelig å kreve at studenten 

oppfyller oppgitt tidspunkt 

 

Ad §4-7. Kontinuasjonseksamen, utsatt eksamen og gjentak av obligatorisk aktivitet. 

Utsatt- og kontinuasjonseksamen utføres to ganger i året. Våremner kan kun kontinueres i uke 32/33. 

Høstemner kan kun kontinueres uke 8/9. Enkelte emner kan fravike denne ordningen, dette skal 

fremkomme i den enkelte emnebeskrivelsen.  

Gjentak av obligatorisk aktivitet utføres for våremner normalt i uke 30, for høstemner normalt i uke 6. 

Gjentak av obligatorisk aktivitet er kostnadsfritt. For enkelte emner kan obligatorisk aktivitet kun 

gjentas ved neste ordinære gjennomføring, dette skal fremkomme i emnebeskrivelsen. 

Dersom nettstudenter med fast progresjon leverer/gjennomfører obligatorisk aktivitet etter ordinær 

frist, har de kun krav på vurdering godkjent/ikke godkjent, ikke andre, formative tilbakemelding. 

Påmelding til utsatt- og kontinuasjonseksamen og gjentak av arbeidskrav foregår via StudentWeb. 

Alternative påmeldingsmetoder vil bli publisert på fagskolens nettsider.  

Påmelding åpner tre uker før avmeldingsfristen går ut. For våremner er avmeldingsfristen 10.juli, For 

høstemner 1.februar. Påmeldingen er bindende.   

 

§4-11. Fusk eller forsøk på fusk 

Fagskolen Kristiania ser alvorlig på fusk eller forsøk på fusk. Som fusk eller forsøk på fusk 

ved eksamen eller prøve regnes blant annet:  

- Tilgang på ulovlige hjelpemidler, herunder også tilgang på elektronisk utstyr, under 

eksamen 

- Presentere andres arbeid som sitt eget 

- Kopiering av eget arbeid uten å oppgi kilder (selvplagiering) 

- Å sitere kilder eller på en annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten 

tilstrekkelig kildehenvisninger 

- Forfalskning/konstruering av informant/kilder 

- Ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper 

- På andre måter handle i strid med reglene for eksamen 


