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Formelle krav for innleveringer ved Høyskolen Kristiania 

Gjelder studieåret 2020 - 2021 

Eksamensavdelingen ved Høyskolen Kristiania. Revidert, april 2021 

Dette dokumentet gir en innføring i de krav Høyskolen Kristiania setter til alle innleveringer av 

hjemmeeksamener. Dokumentet er gjeldende for bachelor- og masterstudenter ved Høyskolen 

Kristiania.  

Det er studentens eget ansvar å følge med på sitt studiums og enkeltemners krav til kildehenvisning 

og referansestil. På biblioteket sin hjemmeside finnes en oppdatert side med hjelpemidler for ulike 

stiler, http://biblioteket.kristiania.no/henvise/. Biblioteket tilbyr også veiledning i korrekt henvisning.  

• Alle innleveringer leveres innen angitt dato og klokkeslett via høyskolens digitale 

eksamensplattform, om ikke annet framkommer i eksamensoppgaven. Besvarelser som 

leveres for sent, blir ikke sendt til sensur.  

• Besvarelsen skal lagres i oppgitt filformat. Filformatet er PDF med mindre annet 

innleveringsformat framkommer i eksamensoppgaven. 

• Det skal ikke tas med personlige opplysninger som kan identifisere kandidaten, inkludert 

egennavn. Enhver identifisering gjøres utelukkende med kandidatnummer primært eller 

studentnummer i de tilfeller hvor det anvendes.  Om det er en gruppeoppgave med flere 

kandidater, skal navnene/personlige opplysninger til de andre medlemmene anonymiseres.   

(Henvis f.eks. til kandidatnummer 6022 gjorde intervjuet med Forsvarsdepartementet.)  

Dette er for å kunne etterstrebe at sensurering foregår blindt, altså at sensor sensurerer uten 

kjennskap til studentenes identitet i de eksamenssituasjoner hvor det lar seg gjøre.   

• Studenter som skal levere en bachelor/master oppgave skal også fylle ut og signere et 

innlevering- og erklæringsskjema. Dette går ikke videre til sensur, men er en avsjekk på om 

man ønsker å tilgjengeliggjøre oppgaven til publisering.  

 

Ved digitale innleveringer av hjemmeeksamen i Høyskolens eksamensplattform, vil det automatisk bli 

opprettet en forside. Forsiden inneholder dato, emnenavn, kandidatnummer og eventuell annen 

informasjon som studenten må fylle ut før innlevering. Studenten må selv påføre emnekode, 

http://biblioteket.kristiania.no/henvise/
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kandidatnummer og innleveringsdato i topp – eller bunntekst.  

 

Besvarelser som leveres utenom eksamensplattformen, samt bachelor og masteroppgaver må 

inneholde følgende punker:  

Forside  

• Kandidatnummer (oppe i høyre hjørne under hverandre) 

• Emnekode 

• Emnenavn  

• Oppgavetittel og/eller bilde (valgfritt) 

• Type publikasjon, for eksempel om det er semesteroppgave, bacheloroppgave eller 

masteroppgave 

• Navn på utdanningsinstitusjonen  

• Semester / året publisert  

• Erklæring: Denne [oppgaven/bacheloroppgaven] er gjennomført som en del av utdannelsen 

ved Høyskolen Kristiania. Høyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater, 

konklusjoner eller anbefalinger. Eventuelt påføre om oppgaven skal være konfidensiell.  

 

Font og linjeavstand 

Godkjente skrifttyper er Calibri (skriftstørrelse 11 eller 12), Times New Roman (skriftstørrelse 12) 

eller Arial (skriftstørrelse 11 eller 12). Hvis ikke annet er spesifisert anbefales Calibri, størrelse 11 eller 

12 og linjeavstand: 1 ½. 

 

Mal for oppgaveskriving  

Det er utarbeidet mal for oppgaveskriving for referansestilene Chicago17B og APA. Disse malene er 

veiledende og er ment som en hjelp for å komme i gang med akademisk skriving. Du finner malene 

på Canvas: Verktøykasse for studenter.  

 

Forside 

Vedlagt ligger et eksempel på en forside. Merk at denne er veiledende og tilpasses den enkelte 

oppgave. Denne forsiden finner du i malen for oppgaveskriving.  

 

 

https://kristiania.instructure.com/courses/5532
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Kandidatnummer: XXXX 

 

Emnekode: (For eksempel ENT200) 

Emnenavn: (For eksempel Entreprenørskap) 

Innleveringsdato: (For eksempel 01.01.2021) 

Antall ord: (For eksempel 1000) 

 

(Individuell hjemmeeksamen/ Skriftlig gruppeeksamen / Prosjektoppgave / 

Semesteroppgave / Arbeidskrav)  

Stryk det som ikke passer  

 

Evt. For bachelor/masteroppgaver KONFIDENSIELL (mer om dette inn innleverings og 

erklæringsskjema 

 

Sett inn bilde hvis du skal ha bilde (husk å spesifisere hvor du har hentet bildet fra, og sørg 

for at du har lov til å bruke bildet) 

Sett inn tittel hvis du skal ha tittel  

 

 
 

Høyskolen Kristiania 

 

 

 

Semester (for eksempel våren 2021) 

 

 

 

Denne besvarelsen er gjennomført som en del av utdannelsen ved Høyskolen Kristiania. 

Høyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater, konklusjoner eller 

anbefalinger. 


