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Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge gis med 
dette utfyllende bestemmelser som angitt nedenfor.  
 
Til kapittel 2. Opptak 

Til § 2-1. Opptakskrav   
2-1.1. Minstekrav for opptak 
(1) For opptak til masterstudier, videreutdanninger, påbyggingsstudier, praktisk-
pedagogisk utdanning og forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning gjelder følgende 
bestemmelser om minstekrav for opptak: 

a) For studieprogram eller emner som er regulert av nasjonal rammeplan, gjelder 
opptakskrav fastsatt i forskrift til rammeplanen og studieplanen. 

b) For studieprogram eller emner som ikke er regulert av nasjonal rammeplan, 
gjelder opptakskrav fastsatt i studieplanen. 

c) Opptakskravet til masterstudier fremgår av forskrift om krav til mastergrad og 
forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

d) Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de 
oppfyller norskkravene som er angitt i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. 
Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning og andre lærerutdanninger, kreves det 
dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende kravet som er angitt i forskrift om opptak 
til høyere utdanning § 4- 7. Kravet til norsk gjelder ikke studier som i sin helhet 
undervises og er tilrettelagt på engelsk. 

e) Søkere med utenlandsk utdanning, må ved opptak til norskspråklige studier 
oppfylle kravet til engelsk i GSU-listen i henhold til forskrift om opptak til høyere 
utdanning § 2-2 eller tilsvarende. 

(2) Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må ved opptak til engelskspråklige 
studier oppfylle kravet til engelsk på minst én av følgende måter: 

a) bestått faget engelsk i norsk, videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig 

b) British Council International English Language Testing Service (IELTS) – 
minimum samlet poengsum på 6,0 (akademisk test) 

c) test av engelsk som fremmedspråk (TOEFL) –minimum score på 550 
(papirbasert), 213 (pc-basert) eller 80 (internettbasert) 

d) PTE Academic test – minimum score 56 
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e) fullført universitetsgrad i faget engelsk språk eller litteratur 

f) fullført bachelorgrad fra Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller 
USA 

2-1.2. Søkere til betalings- og oppdragsstudier 
(1) For søkere til betalings- og oppdragsstudier gjelder minstekrav for opptak gitt i 
emneplan eller i avtale om oppdrag. 

(2) For betalings- og oppdragsstudier gjelder utfyllende bestemmelser til §§ 2-1 og 2-4, så 
langt de lar seg anvende. 

2-1.3. Internasjonale søkere 
(1) For søkere med utenlandsk utdanning til engelskspråklige gradsstudier gjelder 
utfyllende bestemmelser til § 2-1.  

Til § 2-2. Søknad om lokalt opptak 
2-2.1.Gjennomføring av opptak 
(1) Opptaket gjennomføres normalt som et hovedopptak, og eventuelle påfølgende 
suppleringsopptak. Normalt deltar kun kvalifiserte søkere som har overholdt utlyst 
søknadsfrist for opptak i hovedopptak og suppleringsopptak, jf. pkt. 2-3.1(2). 

(2) Kvalifiserte søkere kan innvilges opptak etter søknadsfristen til utdanninger som har 
ledige plasser etter hovedopptaket. 

2-2.2 Søknad og dokumentasjon 
(1) Søknadsfrister til lokalt opptak fastsettes av rektor og kunngjøres på høyskolens 
nettsider. 

(2) Søknad sendes som nettsøknad. Alle opplysninger som er nødvendige og relevante for 
behandling av søknaden, skal dokumenteres sammen med søknaden. 

Til § 2-3. Rangering av søkere 
2-3.1.Generelt om adgangsregulering og rangering av søkere ved opptak 
Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, vil søkerne bli 
rangert innbyrdes etter følgende regler: 

(1) Kun søkere som oppfyller minstekrav for opptak, kan rangeres ved opptak, jf. pkt. 2-1.1 
og 2-1.2. Søkere som er kvalifisert på grunnlag av realkompetanse, pkt. 2-4.1, rangeres i 
henhold til bestemmelsene i pkt. 2-3.7. 

(2) Søkere som har overholdt opprinnelig eller utsatt søknadsfrist, skal rangeres foran 
søkere som søker etter fristen. Høyskolen kan likevel behandle en søknad etter fristen der: 

a) søker dokumenterer særlige grunner for ikke å ha overholdt søknadsfristen 

b) søknad gjelder restplasser etter hovedopptaket, jf. pkt. 2-2.1 (3). Søknader til 
ledige plasser behandles løpende frem til opptaket er avsluttet og uten bruk av 
rangeringsreglene i pkt. 2-3.2 til 2-3.8 
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2-3.2.Generelt om rangering av søkere ved opptak til masterstudier, videreutdanninger, 
påbyggingsstudier og praktisk-pedagogisk utdanning 
(1) Ved opptak skal søkere rangeres etter nærmere bestemmelser gitt i pkt. 2-3.3 til 2-3.5. 
Der søker har flere mulige, kvalifiserende grunnlag for opptak, skal grunnlaget som gir 
best resultat for søkeren benyttes. Der særskilte hensyn taler for det, kan det gis unntak 
fra ordinær rangering, jf. pkt. 2-3.6. 

(2) Ved poenglikhet mellom flere søkere, rangeres eldste søker først. 

(3) Følgende definisjoner gjelder for de aktuelle poenggruppene: 

a) Karakterpoeng:  

Karakterpoeng gis på grunnlag av vektet karaktergjennomsnitt. Dette er 
gjennomsnittet av alle tellende karakterer vektet i forhold til antall studiepoeng på 
hvert tellende emne. 

Beregningsgrunnlag for karakterpoeng: 

Karakterpoeng beregnes på grunnlag av kvalifiserende utdanning beskrevet i 
opptakskravet til studiet. For studier med krav om fordypning skal denne tas med i 
beregningen. 

Beregning av C-krav ved opptak til masterutdanninger: 

For å oppfylle C-kravet må søker ha minimum 25 karakterpoeng eller mer. 

 
Karakterpoeng ved opptak gis etter følgende skala: 

Karakterpoeng 50 40 30 20 10 

Bokstavkarakterer A B C D E 

Tallkarakterer, realfaglig utdanning 1.0-    
1.6   

1.7-    
 2.3 

2.4-    
2.8 

2.9-    
3.4 

3.5-    
4.0 

Tallkarakterer helse- og sosial, 
Humanistiske fag, samfunnsfag, økonomi, jus, mv. 

1.0- 
2.2 

2.3- 
2.5 

2.6- 
2.7 

2.8- 
3.0 

3.1- 
4.0 

Karakter eldre skala S Mtf Tf Ng   

Vurderingen bestått eller godkjent regnes ikke inn i poengberegningen. Dersom en 
vesentlig del av emnene i den kvalifiserende utdanningen er vurdert til bestått eller 
godkjent, vil det bli foretatt en samlet skjønnsmessig vurdering av søkerens faglige nivå. 
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b) Utdanningspoeng: 

Utdanningspoeng gis for bestått høyere utdanning utover minstekravet for opptak. 

c) Praksispoeng: 

Praksispoeng gis for relevant yrkespraksis utover minstekrav for opptak. Poengene 
blir kun gitt ved opptak til studier hvor praksis inngår i opptakskravet. Normalt teller 
kun praksis fra tiden etter fullført grunnutdanning ved rangering. Særlig relevant 
praksis som er fra tiden før utdanningen, kan gi praksispoeng hvis denne praksisen 
normalt krever en høyere utdanning for tilsetting. 

d) Tilleggspoeng: 

Tilleggspoeng gis for annen særskilt kompetanse til enkelte studier og utdanninger. 

e) Konkurransepoeng: 

Konkurransepoeng er summen av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng 
og tilleggspoeng. 

  

2-3.3.Rangering av søkere ved opptak til masterstudier 
(1) Masterstudier uten krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad §  
3 

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 

Utdanningspoeng:             Det gis ettutdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover 
bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng. 

Tilleggspoeng:                   Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til 
enkelte utdanninger. 

Konkurransepoeng:           Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og 
eventuelle tilleggspoeng. 

  

(2) Masterstudier med krav om yrkespraksis for opptak, jf. forskrift om krav til mastergrad § 
5 

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 

Utdanningspoeng:             Det gis ett utdanningspoeng per beståtte 30 studiepoeng utover 
bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng. 

Praksispoeng:                     Det gis to praksispoeng per år ved relevant praksis utover 
minstekravet for opptak, maksimalt ti poeng. 
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Tilleggspoeng:                    Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til 
enkelte utdanninger. 

Konkurransepoeng:           Fremgår som sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, 
praksispoeng og eventuelle tilleggspoeng. 

  

2-3.4.Rangering av søkere ved opptak til videreutdanninger og påbyggingsstudier 
(1) Videreutdanninger og påbyggingsstudier uten krav om praksis for opptak 

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 

Utdanningspoeng:             Det gis ett utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover 
bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt fire poeng. 

Tilleggspoeng:                    Det kan gis inntil seks tilleggspoeng for annen kompetanse til 
enkelte utdanninger. 

Konkurransepoeng:           Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng og eventuelle 
tilleggspoeng. 

  

(2) Videreutdanninger med krav om praksis for opptak 

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 

Utdanningspoeng:             Det gis tre utdanningspoeng per 30 studiepoeng utover 
bachelorgrad (180 studiepoeng), maksimalt tolv poeng. 

Praksispoeng:                     Det gis fire praksispoeng per år med relevant praksis utover 
minstekravet for opptak, maksimalt 20 poeng. 

Tilleggspoeng:                    Det kan gis inntil åtte tilleggspoeng for annen kompetanse til 
enkelte utdanninger. 

Konkurransepoeng:            Sum av karakterpoeng, utdanningspoeng, praksispoeng og 
eventuelle tilleggspoeng. 
 
2-3.5. Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 
Søkere med mastergrad eller tilsvarende prioriteres foran øvrige søkere. Søkerne 
rangeres på bakgrunn av følgende: 

Karakterpoeng:                  Det gis karakterpoeng for den kvalifiserende utdanningen. 

Utdanningspoeng:             Det gis 15 poeng til søkere som har minst 60 studiepoeng 
innenfor to eller flere fagdidaktikker som HSN tilbyr. 

Inntil 50 prosent av plassene kan tildeles søkere med grunnutdanning fra HSN. 
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2-3.6.Opptak utenom rangeringsreglene og kvoter for opptak 
(1) Inntil 25 prosent av søkerne kan tildeles opptak utenom rangeringsreglene i pkt. 2-3.2 
til 2-3.5 etter individuell vurdering. Dette kan gjelde for søkere med minst ett av følgende 
grunnlag: 

a) Når søker ikke kan rangeres etter rangeringsreglene. 

b) Når søker dokumenterer at sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre spesielle 
forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens 
reelle kvalifikasjoner. 

c) Søkere til studieprogrammene Master i optometri og synsvitenskap, samt Master i 
synspedagogikk og synsrehabilitering med bachelorgrad i optometri fra før 2006. 

(2) Ved vurdering av opptak utenom rangeringsreglene, foretas en samlet vurdering om 
søker har likeverdige kvalifikasjoner med søkere som tas opp etter ordinær rangering. 

(3) Det kan vedtas kvoter for opptak. 
 
2-3.7. Rangering av søkere med godkjent realkompetanse 
(1) Rangering på grunnlag av realkompetanse foretas på bakgrunn av all relevant 
kompetanse søker dokumenterer. 

(2) Til grunnutdanninger rangeres søkere som er kvalifisert etter forskrift om opptak til 
høyere utdanning. 

(3) Til masterutdanning, videreutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning, rangeres 
søkere som er kvalifisert etter pkt. 2-4.1 ved en individuell og skjønnsmessig vurdering. 
 
2-3.8 Rangering av søkere til forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning 
(1) For opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, plasseres søkerne i én av 
følgende kvoter: 

Kvote A – Kvote for søkere som har bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglige studieretninger. 

Kvote B – Kvote for søkere som har bestått grunnskole og har minst fem års praksis, eller 
en kombinasjon av videregående skole og praksis. Kvoten gjelder kun for søkere som ikke 
oppfyller kravene til kvote A og C. 

Kvote C – Kvote for søkere som har oppnådd generell studiekompetanse. 

(2) Rangering: 

a) I kvote A legges vitnemål/kompetansebevis til grunn for beregning av 
konkurransepoeng. Gjennomsnittskarakteren for samtlige fag på det aktuelle 
vitnemålet/kompetansebeviset multipliseres med ti. Ved bokstavkarakterer settes: S 
= 5, M = 4, G = 3, Ng = 2. 

b) Innenfor kvote B rangeres søkerne etter en skjønnsmessig vurdering av deres 
samlede kompetanse. 
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c) Innenfor kvote C rangeres søkerne i henhold til reglene i Samordna opptak. 

d) Søkere i kvote A rangeres foran søkere i kvote C.  Antallet som får opptak i kvote 
B avgjøres etter en skjønnsmessig nivåvurdering i forhold til søkere i de andre 
kvotene. 
 

2-3.9 Rangering av søkere til Y-vei ingeniørutdanning 
(1) For opptak til Y-vei ingeniør konkurrerer søkere i to kvoter. 

a) I førstegangskvoten benyttes skolepoengene ved rangering i henhold til reglene i 
Samordna opptak. Kvoten gjelder for søkere som ikke fyller mer enn 23 år i 
opptaksåret og har fullført videregående skole og fagbrev i løpet av maksimalt fem 
år. 

b) I ordinær kvote benyttes konkurransepoeng ved rangering i henhold til reglene i 
Samordna opptak. Alle kvalifiserte søkere kan konkurrere i ordinær kvote. 

c) 50 prosent av plassene gis i førstegangskvoten. 
 

Til § 2-4. Realkompetanse 
2-4.1.Opptak på grunnlag av realkompetanse 
(1) Høyskolen kan gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret opptak til et 
studieprogram dersom de på grunnlag av realkompetanse har nødvendige kvalifikasjoner. 

(2) For opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger, gjelder følgende 
regler: 

a) Til sammen fem år praksis som er relevant for den utdanningen det søkes opptak 
til. Deltidsarbeid regnes om til heltidsarbeid. Ulønnet eller ideelt arbeid kan telle som 
likeverdig med lønnet arbeid. Gjennomført førstegangstjeneste teller med inntil ett år 
når innholdet i tjenesten er relevant for utdanning en. Bestått relevant utdanning etter 
grunnskolen kan inngå i praksiskravet med inntil to år. 

b) Søker må ha nødvendige, faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle 
studiet. 

c) Alle søkere må ha norsk og engelsk på nivå med videregående skole. Søkere 
med annet morsmål enn norsk, eller et annet nordisk språk, må dokumentere 
kunnskaper i norsk og engelsk på samme nivå som i krav for generell 
studiekompetanse. 

d) Spesielle opptakskrav gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 4-1 til 4-11, 
rammeplan eller annet nasjonalt regelverk gjelder også realkompetansesøkere. 

(3) For opptak på grunnlag av realkompetanse til videreutdanninger og masterstudier, 
kreves at søker dokumenterer likeverdige kunnskaper og ferdigheter, sammenlignet med 
søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning 
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(4) Vedtak om godkjent realkompetanse er kun gyldig i det aktuelle opptaket, og er kun 
gyldig til utdanningen det er gitt opptak til. 

2-4.2. Fagkrav 
Studier med krav utover de generelle kravene i 2-4.1. 

Studier Krav i tillegg til norsk, engelsk og fem år 
med relevant praksis: 

Barnehagelærer Matematikk på nivå med videregående 
skole 

Engelsk 140 timer Engelsk fra Kunnskapsløfte eller 
tilsvarende 

Informatikk Matematikk: R1 (eller S1 og S2) eller 
tilsvarende 

Ingeniørfag unntatt forkurs for ingeniør- og 
sivilingeniørutdanning, 

Y-vei og tresemesterordningen. 

Spesielle opptakskrav HING: Matematikk 
R1 og R2 og Fysikk 1 

Ingeniørfag: Tresemesterordningen 224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet 
eller likeverdige ferdigheter 

Ingeniørfag: Y-vei Relevant yrkesfaglig VG1+VG2 og relevant 
fagbrev 

IT- studier unntatt Informatikk 224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet 
eller likeverdige ferdigheter 

Jus/Jus og ledelse Matematikk på nivå med videregående 
skole 

Lærerutdanning (Grunnskolelærer, 

Lektor, Faglærer) 

Kan ikke realkompetansevurderes 



– 
UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED 
HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE 
 
 

 9 av 23 

Marinteknisk drift224 timer matematikk fra 
Kunnskapsløftet eller likeverdige ferdigheter  

Matematikk Matematikk R1(eller S1 og S2) og en av 
følgende: 

- Matematikk R2 

- Fysikk 1 og 2 

- Kjemi 1 og 2 

- Biologi 1 og 2 

- Informasjonsteknologi 1 og 2 

- Geofag 1 og 2 

- Teknologi og forskningslære 1 og 2 

Naturfag 

Natur- og miljøfag 

140 Naturfag fra Kunnskapsløftet eller 
likeverdige ferdigheter 

Nautikk 224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet 
eller likeverdige ferdigheter 

Norsk 393 timer fra Kunnskapsløfte eller 
tilsvarende 

Optometri 224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet 
eller likeverdige ferdigheter 

Radiograf 224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet 
eller likeverdige ferdigheter 

Skipsfart og logistikk 224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet 
eller likeverdige ferdigheter 

Spansk 

Språk og litteratur med spansk 

112 timer Spansk fra Kunnskapsløftet eller 
tilsvarende 
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Spesialpedagogikk Matematikk og samfunnsfag på nivå med 
videregående skole 

Statsvitenskap Matematikk på nivå med videregående 
skole 

Sykepleier 224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet 
eller likeverdige ferdigheter 

Vernepleier 224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet 
eller likeverdige ferdigheter 

Økonomisk-administrative fag 224 timer matematikk fra Kunnskapsløftet 
eller likeverdige ferdigheter 

  

Til § 2-6. Betinget opptak til master-, etter- og videreutdanninger 
(1) Betinget tilbud kan gis til søkere som avslutter kvalifiserende utdanning. Søkere med 
betinget tilbud må dokumentere opptakskravene før studiestart, og innen nærmere angitt 
frist, for å beholde tilbudet. 

(2) Betinget opptak kan gis hvis forhold utenfor søkers kontroll har medvirket til at 
eksamen som inngår i kravet for opptak ikke er avlagt eller har blitt sensurert. Det er en 
forutsetning at søker kan dokumentere oppmelding til eksamen. Særlige forhold må 
dokumenteres. 

Betinget opptak kan gis etter følgende betingelser: 

a) Manglende eksamen bestås av studenten i løpet av første semester etter opptak. 

b) Studieplass og studierett gitt ved betinget opptak bortfaller dersom minstekrav for 
opptak ikke oppfylles innen den fastsatte frist. 

c) Søkere som er innvilget betinget opptak, kan ikke få reservert studieplass til neste 
opptak etter forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
§ 2-8. 

d) Studenter som avlegger eksamen i et studium de har fått betinget opptak til, får 
ikke eksamen godkjent som bestått før minstekrav for opptak er oppfylt. 

Til kapittel 3. Grader og yrkesutdanning 

Til § 3-1. Grader og yrkesutdanning  
(1) Normert studietid for gradene og yrkesutdanningene er som følger: 
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Grader:  
a) bachelor, normert studietid tre år 
b) master, normert studietid et og et halvt år, to år eller fem år 
c) philosophiae doctor (ph.d.), normert studietid tre år 

 
Yrkesutdanninger: 

a) grunnskolelærerutdanning for 1. til 7. trinn og 5. til 10. trinn, normert studietid fire 
år (til og med opptak 2016) 

b) faglærerutdanning, normert studietid fire år 
c) praktisk-pedagogisk utdanning, normert studietid ett år 

 
Til § 3-2. Bachelorgradens omfang og sammensetning 
Gjenkjennbare temaer innen vitenskapsteori, forskningsmetodikk og etikk skal 
tydeliggjøres i studie- og emneplaner. 
 
(1) Fordypningsemner som skal inngå i en selvkomponert bachelorgrad må som 
hovedregel være av minimum 7,5 studiepoeng omfang. 
 
(2) Studenten har krav på 10 til 15 timer veiledning for bacheloroppgave med omfang 30 
studiepoeng, og 5 til 10 timer for bacheloroppgave med omfang 15 studiepoeng. For 
bacheloroppgave av mindre omfang enn 15 studiepoeng, har studenten rett på 5 timer 
veiledning. Det kan settes som arbeidskrav at studenten må ha møtt til veiledning for å få 
levere oppgaven. 
 
Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke 
overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning, jf. § 9-6.    
 
Til § 3-3. Krav til mastergradens omfang og sammensetning 
(2) Det kan i studieplanen stilles krav om at bestemte emner skal være bestått før 
studenten kan starte arbeidet med masteroppgaven. 
 
(3) Studenten har krav på 15 til 20 timer obligatorisk veiledning for masteroppgave med 
omfang 30 studiepoeng, og 30 til 40 timer for masteroppgave med omfang 60 
studiepoeng. Obligatorisk veiledning bør være et arbeidskrav som må være godkjent før 
studenten kan levere masteroppgaven til sensur. 
 
Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke 
overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning, jf. § 9-6. 
 
Til kapittel 4. Studier og studierett 
 
Til § 4-1. Studierett  
(2) Studenter som har fått innvilget redusert studieprogresjon har også rett inntil to år 
forlenget studierett. 
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(5) Studieretten kan reaktiveres innen tre uker etter at studenten har mistet studieretten 
med bakgrunn i manglende semesterregistrering/betaling av semesteravgift, eller dersom 
studenten selv skriftlig bekrefter å ha trukket seg fra studiet.  
 
Til § 4-2. Enkeltemnestudent og privatist 
(1) Enkeltemnestudenter innvilges studierett ved et emne, og har samme rettigheter som 
andre studenter ved høyskolen. Det betyr at studenten får samme tilgang til undervisning, 
veiledning og høyskolens digitale læringsplattform.  
 
Til § 4-4. Semesteravgift 
(1) Det følger av lov om studentsamskipnader hvem som skal betale semesteravgift. En 
student som har studierett ved flere utdanningsinstitusjoner, skal kun betale 
studentsamskipnadsavgift til én av utdanningsinstitusjonene, uavhengig om studenten har 
studierett ved et studieprogram eller et enkeltemne. 

Enkeltemnestudenter betaler ordinær semesteravgift og får studentbevis.  
 
Frist for semesterregistrering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for 
vårsemesteret.  
 
Studenter som har betalt semesteravgift, men som trekker seg fra studieprogrammet, kan 
be om å få tilbakebetalt semesteravgiften innen frist for semesterregistrering. Studenter 
som slutter etter fristen, får ikke semesteravgiften tilbakebetalt.  
 
Til § 4-6. Krav til studieprogresjon 
(1) Med normert studieprogresjon menes 60 studiepoeng per studieår for en 
fulltidsstudent.  
 
(2) For studenter som har fått innvilget redusert studieprogresjon, kreves en progresjon 
som tilsvarer minst 50 prosent av avtalt progresjon per studieår.  
 
Studenten må fremsette skriftlig søknad til fakultetet om redusert studieprogresjon. 
 
Til § 4-7. Permisjon 
En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden 
mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen hvis 
eksamensdato er i perioden fra fødsel til to uker etter fødsel. 
 
Når studenten har studierett til flere studieprogrammer samtidig, innvilges permisjon til det 
programmet studenten søker om permisjon fra. Permisjon kan innvilges fra et 
studieprogram samtidig som man er aktiv student ved et annet studieprogram.  
 
Til kapittel 6. Arbeidsomfang, emner og arbeidskrav 
 
Til § 6-1. Arbeidsomfang 
Følgende normer ligger til grunn for forventet arbeidsomfang for en studenten: 

a) arbeidstimer per studieår: 1600 timer  



– 
UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED 
HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE 
 
 

 13 av 23 

b) antall uker per studieår: 40 uker 
c) antall arbeidstimer per uke: 40 timer 
d) antall studiepoeng per uke: 1,5 studiepoeng  
e) antall arbeidstimer per studiepoeng: 27 timer 

 
Til § 6-3. Arbeidskrav 
Fritak fra arbeidskrav gis normalt bare dersom studenten kan dokumentere tilsvarende 
kunnskaper.  
 
Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller, kan fakultetet, dersom det er faglig 
forsvarlig, gi fritak fra arbeidskrav. Det er normalt en forutsetning at studenten utfører 
andre aktiviteter som fastsettes av fakultetet og som vurderes til godkjent. 
 
Studenten har tre forsøk for å få arbeidskrav vurdert som godkjent dersom ikke annet 
fremgår av emneplanen, jf. § 9-6 annet ledd. Studenter som har brukt opp alle 
arbeidskravsforsøkene i et emne før eksamen er avlagt, må normalt ta emnet på nytt i sin 
helhet ved neste ordinære gjennomføring. 
 
Arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav om tilstedeværelse skal angis i studie- og 
emneplan. Alle studiesamlinger knyttet til nett- og samlingsbasert studieformer, er 
obligatoriske dersom ikke annet er oppgitt i studie- eller emneplan. Undervisningsplaner 
og/eller semesterplaner for det enkelte studieår viser hvilke dager studentene skal delta på 
studiesamling.  
 
Studenter som tar deler av utdanningen nett- og samlingsbasert, som for eksempel et 
emne i grunnskolelærerutdanningen, skal delta på samlinger i disse delene av studiet. 
 
Ved dokumentert sykdom og i andre særlige tilfeller kan fakultetet, dersom det er faglig 
forsvarlig, gi fritak fra studiesamlinger. Det er normalt en forutsetning at studenten utfører 
andre aktiviteter som fastsettes av fakultetet. Dersom en student ikke har fått innvilget 
fritak og ikke deltar på en studiesamling, kan studenten tape retten til å avlegge eksamen i 
emnet. Dersom studenten har vært fraværende i mer enn 20 prosent av samlingene i 
utdanningen, kan fakultetet kreve at studenten deltar på tilsvarende samling(er) for å få 
adgang til å avlegge eksamen.  

Til kapittel 8. Vurderingsformer og karaktersystem 
 
Til § 8-1. Vurderingsformer 
(2) Følgende vurderingsformer kan benyttes: 

a) skriftlig eksamen med tilsyn: eksamen som gjennomføres digitalt eller ved bruk 
av gjennomslagsark i høyskolens lokaler eller annet godkjent eksamenssted, under 
tilsyn av eksamensvakt 
 
b) skriftlig eksamen uten tilsyn (gjennomføres normalt ved bruk av høyskolens 
digitale eksamensverktøy, og studenten skal ikke levere papirversjon):  

1. hjemmeeksamen 
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2. mappevurdering eller annen løpende vurdering:  

 
• Mappevurdering er vurdering av ett eller flere godkjente arbeider som 

leveres inn til fastsatt dato i henhold til kunngjorte kriterier. Arbeidene 
kan videreutvikles eller ferdigstilles i perioden fra kriterier er gitt og 
frem til eksamensdato  

 
• Med løpende vurdering menes emner der endelig karakter fastsettes 

på grunnlag av flere vurderinger  
 

• Løpende vurdering kan bare brukes innenfor teknologiske emner i 
henhold til prosentpoengmetoden til NRT 

 
• Nærmere bestemmelser gis i studie- eller emneplanen  

 
c) muntlig eksamen 

1. muntlig eksamen, individuell eller i gruppe 
 
2. individuell, justerende muntlig eksamen for bachelor- og masteroppgaver 

 
d) praktisk eksamen 

1. måling av praktiske ferdigheter, som for eksempel idrettsaktiviteter, 
artsprøver, fremføringer, utstillinger, konserter og så videre 

 
e) bacheloroppgave 
 
f) masteroppgave 

 
(5) I emner hvor det inngår flere delvurderinger, skal hver delvurdering har et omfang på 
minst 7,5 studiepoeng. Dette gjelder også dersom delvurderingene vektes med prosent og 
inngår i sammenslått karakter for emnet. 
 
Til § 8-2. Karaktersystem 
Karakterfastsettelsen er normalt individuell, også ved gruppeeksamen, med mindre annet 
er angitt i emneplanen. Der hvor det skal gis gruppekarakter, og det sannsynliggjøres at 
én eller flere av gruppedeltakerne ikke har bidratt til besvarelsen i henhold til 
forutsetningene, er det tilstrekkelig at én student ber om individuell karakterfastsetting. 
Dette må gjøres til eksamenskontoret umiddelbart etter innlevering, eller umiddelbart etter 
muntlig eller praktisk gjennomføring. Individuelle bidrag skal dokumenteres. 
 
(2) Beskrivelser av karakterer i henhold til Universitets- og høgskolerådet for 
masteroppgaver i matematikk, naturvitenskap og teknologi er gitt i vedlegg til utfyllende 
bestemmelser. 
 
(5) Der hvor det er fastsatt i emneplanen at det skal benyttes justerende, muntlig vurdering 
for bachelor- og masteroppgaver, fattes det bare ett sensurvedtak. 
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(7) Samtlige arbeidskrav i et emne må være godkjent for å utløse studiepoeng/karakter i 
emnet.  
 
Til kapittel 9. Eksamen 
 
Til § 9-2. Eksamensavgift 
(1) Privatister må i tillegg til å betale semesteravgift også betale eksamensavgift. 
Privatister som har studierett ved annen høyskole/universitet, og som har betalt 
semesteravgift, skal ikke betale ekstra semesteravgift til Høgskolen i Sørøst-Norge, men 
kun eksamensavgift.  
 
Eksamensavgift beregnes per enkelteksamen, uavhengig av om privatisten avlegger flere 
eksamener i samme semester. 
 

Studiepoeng per eksamen Privatistavgift 
0 – 14  Kr. 3000  
15 – 29  Kr. 4000 
30 og over Kr. 5000 
Eksamen som omfatter hjemme-
oppgaver, produktvurdering o.l. Kr. 6000 

 
Til § 9-3. Oppmelding til vurdering 
Frist for oppmelding til vurdering er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for 
vårsemesteret.  
 
Oppmeldingsfrist til utsatt eksamen og ny eksamen (kontinuasjonseksamen) er to uker før 
eksamensdato hvis ikke annet er oppgitt. 
 
Til § 9-4. Avmelding fra vurdering 
(2) Avmeldingsfrist er fire uker før innleveringsfristen. Dersom studenten melder seg av 
etter avmeldingsfristen, vil det telle som ett eksamensforsøk/stryk dersom studenten ikke 
ved for eksempel legeerklæring kan dokumentere gyldig grunn for at han/hun ikke har 
meldt seg av innen avmeldingsfristen. 
 
Eventuell brukt veiledningstid skal noteres når studenten melder seg av innen fristen. 
 
Til § 9-6. Antall eksamensforsøk 
Begrensningen i antall eksamensforsøk gjelder også dersom emnet har skiftet emnekode, 
inngår med ulik kode i flere studieprogrammer, eller inngår i ny form i et studieprogram i 
tilknytning til en overgangsordning.  
 
(2) Studenter som har brukt opp alle eksamensforsøkene sine, kan etter skriftlig søknad 
innvilges et fjerde eksamensforsøk. Studenter som har bestått resultat etter tre 
eksamensforsøk, vil normalt ikke innvilges et fjerde eksamensforsøk. 
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(6) og (7) At oppgaven skal være omarbeidet, innebærer at oppgaven må endres betydelig 
for at den skal kunne leveres på nytt. Det er ikke tilstrekkelig bare å gjøre mindre endringer 
i layout og oppsett. Ved omarbeidet oppgave, må endringene også være vesentlige i det 
faglige innholdet, men må være av en slik art at oppgaven fortsatt er innenfor godkjent 
problemstilling/prosjektbeskrivelse. Ny bachelor- eller masteroppgave kan også være 
innenfor ny problemstilling/prosjektbeskrivelse. 
 
Det kan gis ekstra veiledning ved omarbeiding av oppgaven. Denne veiledningen bør ikke 
overstige mer enn ti prosent av det opprinnelige timetall med veiledning.    
 
Til § 9-7. Ordinær eksamen 
(1) Innenfor samme eksamensperiode skal det normalt arrangeres kun én ordinær 
eksamen i samme emne. Studenter som ønsker å forbedre karakter, må melde seg opp til 
neste ordinære eksamen i emnet. 
 
Eksamensplan skal kunngjøres for studentene senest 1.mars for vårsemesteret og 
1.oktober for høstsemesteret. 
 
Eksamen uten tilsyn leveres i høyskolens digitale eksamensverktøy. 
 
(2) Søknad om utsatt innlevering sendes høyskolen v/eksamenskontoret. 
 
Utsettelse av innlevering av eksamen uten tilsyn i inntil 48 timer inkluderer 
helg/helligdager. 
 
Studenten er selv ansvarlig for det hun/han leverer som besvarelse ved alle eksamener. 
Innleverte besvarelser kan ikke leveres tilbake, suppleres eller unndras sensur, uansett 
hvilken grunn som anføres.  
 
Til § 9-9. Ny eksamen (kontinuasjonseksamen) 
(1) For små emner med mindre enn 20 studenter, må det i hvert tilfelle vurderes om ny 
eksamen skal tilbys, uavhengig av om det foreligger oppmelding til vurdering fra fem 
studenter med resultatet F/ikke bestått. 
 
Til § 9-10. Språk og målform 
Høyskolen kan gjøre unntak fra bestemmelsen etter reglene i forskrift om målform i 
eksamensoppgaver § 3 når: 
 

a) alle studentene har samme målform 
 

b) eksamensoppgavene er særlig omfattende 
 

c) fagterminologi mangler eller er ukjent for studentene i en målform 
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d) andre særlige tilfeller i henhold til forskrift om målform i eksamensoppgaver § 3 
annet ledd 

 
Til 9-12. Tilrettelegging ved eksamen 
Frist for å levere søknad om tilrettelegging ved eksamen er 1. september for 
høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret.  
 
Individuell tilrettelegging ved eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper 
funksjonsnedsettelsen medfører for studenten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i 
størst mulig grad skal påses at studentene prøves likt. Den aktuelle vurderingsformen skal 
legges til grunn ved vurdering av hvilket hjelpemiddel/hjelpetiltak som kan oppveie 
funksjonsnedsettelsen. Endring av vurderingsform gjøres bare unntaksvis, da 
vurderingsform må ses i sammenheng med læringsutbytte og fagspesifikke egenskaper. 
Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav ved det enkelte studium. 
Dokumentasjon av nyere dato skal legges ved søknaden. 
 
Studenter som ved spesialist- eller legeerklæring dokumenterer fysiske og/eller psykiske 
funksjonsnedsettelser, skal få sine eksamener tilrettelagt så langt det er praktisk mulig. 
Det kan gis tilrettelegging i form av utvidet eksamenstid, regulerbar stol, bruk av medbrakt 
spesialstol, pc, eget rom og lignende.  
 
Utvidet eksamenstid tilsvarer et tillegg på 30 minutter ved skriftlig eksamen av tre og fire 
timers varighet, og én time ved skriftlige eksamen med varighet fem timer eller mer. Det 
gis ikke tilleggstid for eksamen under tre timers varighet. 
 
Dersom det er dokumentert at funksjonsnedsettelsen er av varig art, kan tilretteleggingen 
ved skriftlige skoleeksamener registreres som varig, slik at det ikke er nødvendig med ny 
søknad for hvert eksamenssemester. 
 
Ved skriftlig eksamen uten tilsyn eller lignende eksamensformer, må det foretas en 
individuell vurdering av omfanget av eventuell utvidet eksamenstid. Det kan i 
utgangspunktet ikke innvilges flere dager enn at besvarelsen kan sensureres sammen 
med de besvarelsene som er levert innen fristen.  
 
Ved semesteroppgaver og andre skriftlige arbeider som det kan arbeides med gjennom 
hele semesteret, må det vurderes hvorvidt det er rimelig å innvilge ekstra eksamensdager. 
 
Studenter som på grunn av sykdom, medisinbruk eller av andre årsaker har nedsatt 
arbeidsevne, kan etter søknad innvilges inntil 25 prosent utvidet tid ved eksamen uten 
tilsyn av inntil én ukes varighet. Utvidet tid er begrenset inntil 48 timer inkludert 
helligdager. Det må tydelig dokumenteres at behovet er til stede. 
 
Akutte lidelser eller forbigående funksjonsnedsettelser 
Studenter som dokumenterer at de ikke kan gjennomføre eksamen på grunn av en akutt 
lidelse like før eksamen, har rett til ny eksamen etter forskriften § 9-9. Dersom det er 
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sannsynlig at en student med en akutt lidelse vil klare å gjennomføre eksamen med enkle, 
lite ressurskrevende tiltak, kan slik individuell tilrettelegging likevel gis. 
 
Spesifikke lese-, skrive- og matematikkvansker (dysleksi og dyskalkuli) 
Studenter som dokumenterer spesifikke lese-, skrive- eller matematikkvansker, kan få 
utvidet eksamenstid på 30 minutter ved skriftlige eksamener med tilsyn av tre og fire 
timers varighet, og én time på skriftlige eksamener med tilsyn som varer i fem timer eller 
mer. Det gis ikke tilleggstid for eksamener med tilsyn under tre timers varighet. 
 
Det kan søkes om å få avlegge eksamen med tilsyn ved bruk av pc med retteprogram. 
Andre hjelpemidler kan vurderes. Studenten kan ved henvendelse til eksamenskontoret få 
bekreftelse på sitt behov for tilrettelegging som legges ved eksamensbesvarelsen. Det er 
ikke anledning til å benytte retteprogram ved eksamen i norsk eller andre språkfag. Det 
innvilges normalt ikke ekstra eksamenstid for skriftlig eksamen uten tilsyn og lignende 
eksamensformer av flere dagers varighet. 
 
Utydelig håndskrift gir ikke rett til tilrettelegging ved eksamen. 
 
Allergi og/eller astma, diabetes, migrene og andre kroniske sykdommer som ikke er 
konstante 
Allergi og/eller astma gir normalt ikke grunnlag for individuell tilrettelegging til eksamen. 
Ved dokumenterte særlige og alvorlige tilfeller, kan det gi grunnlag for ekstra tid til hvile 
og/eller tid til nødvendig medisinering. Dersom en student skulle bli så plaget av allergi 
eller astma at vedkommende ikke klarer å gjennomføre eksamen, kan studenten få utsatt 
eksamen. 
 
Graviditet og amming 
Dersom en gravid student har behov for hviletid ved eksamen, må det søkes særskilt om 
dette. Det må fremlegges legeerklæring som dokumenterer behovet.  
 
Studenter som ønsker å amme under gjennomføring av eksamen, kan søke om utvidet 
eksamenstid tilsvarende medgått tid til amming, totalt inntil én time. Det er ikke krav om at 
forholdet dokumenteres, men det må søkes innen fristen på vanlig måte. 
 
Norsk som fremmedspråk 
Studenter med annet morsmål kan søke om å få benytte ordinær 
rettskrivningsordbok/synonymordbok eller tospråklig rettskrivningsordbok/synonymordbok 
ved eksamen. 
 
Studenter som ikke har gjennomført videregående skole i Norge, eller som har bodd i 
Norge i mindre enn tre år, kan søke om utvidet tid ved eksamen. 
 
Fakultetene kan ha egne regler knyttet til fagspesifikke forhold eller skikkethetsvurdering. 
 
Til § 9-13. Eksamenssted 
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En student ved Høgskolen i Sørøst-Norge som har fått innvilget og avlegge eksamen ved 
eksternt eksamenssted, må betale et gebyr på kr. 1000 per eksamen. Søknad må 
fremsettes 1. september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret.  
 
Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner som har fått innvilget og benytte Høgskolen i 
Sørøst-Norge som eksamenslokale, betaler et gebyr på kr. 1500 per eksamen per student, 
samt eventuell godtgjøring for eksamensvakt.  
 
Med annen utdanningsinstitusjon menes normalt annen høyskole, universitet eller 
folkeuniversitet som tilbyr høyere utdanning. Det tillates normalt ikke at studenten avlegger 
eksamen ved egen arbeidsplass. 
 
Til § 9-14. Digital eksamen 
(2) Digital eksamen med tilsyn gjennomføres på studentens egen, bærbare datamaskin.  
 
Før digital eksamen med tilsyn må studenten levere funksjonstesten/testeksamen på den 
bærbare datamaskinen som skal anvendes på eksamen. Manglende innlevert 
funksjonstest/testeksamen vil medføre at studenten blir meldt av eksamen.  
 
Studenten skal være på plass i eksamenslokalet og innlogget i det digitale 
eksamensverktøyet senest 30 minutter før eksamen starter slik at utstyret er klargjort før 
eksamensoppstart. Det kan for enkelte emner stilles krav om tidligere fremmøte. Dersom 
studenten ikke er innlogget i det digitale eksamensverktøyet senest 30 minutter før 
eksamen starter, kan studenten miste retten til å gjennomføre eksamen. Ved uforutsette, 
tekniske problemer vil studenter som har møtt senest 30 minutter før eksamensstart få 
hjelp av IT-support.  
 
Til kapittel 10. Sensorordninger og sensur 
 
Til § 10-2. Sensorordninger 
(1) Det følger av lov om universiteter og høyskoler § 3-9 første ledd at det alltid er krav om 
medvirkning fra ekstern sensor. Dette kan oppfylles ved: 
 

a) ekstern sensor i tillegg til intern/ekstern sensor ved hver enkelt 
vurdering/besvarelse 

 
b) ekstern evaluering av vurderingsordningene (medvirkning av ekstern sensor i tillegg 

til intern sensor på emnenivå) 
 
Ekstern evaluering av vurderingsordningene kan blant annet være ett eller flere av 
følgende alternativer: 
 

a) ekstern deltakelse ved oppgaveutforming og fastsettelse av vurderingskriterier 
(sensorveiledning) 

 
b) ekstern stikkprøvekontroll av vurderinger foretatt av intern sensor 
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c) ekstern sensur av delvurderinger som regnes inn i emnets sammenslåtte karakter 

 
d) ekstern vurdering av vurderingsformene slik de er fastsatt i studie- og 

emneplanene, og om disse er egnet for å måle læringsutbyttet 
 

e) ekstern sensor vurderer det faglige nivået og pensum i emnet 
 
Bruk av ekstern sensor skal blant annet sikre at: 
 

a) gradene oppnådd ved høyskolen oppfyller kravene til kvalitet og holder høy 
standard 

 
b) helhet og sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, arbeidsformer og 

vurderingsformene i studieprogrammet 
 

c) studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og 
betryggende måte 

 
d) karakterene som gis ved ulike utdanningsinstitusjoner er sammenlignbare i forhold 

til nasjonale standarder 
 
For maritime sertifikatutdanninger skal minst 25 prosent av de eksterne sensorene være 
tilsatt ved andre høyskoler/universiteter som har maritim utdanning.  
 
Fakultetene selv bestemmer hvordan ekstern vurdering skal gjennomføres, enten ved 
ekstern deltakelse ved den enkelte vurdering eller ved ekstern evaluering av 
vurderingsformene. 
 
Til § 10-3. Sensur 
(1) Sensuren er i utgangspunktet individuell, også ved gruppeeksamener. Dersom det 
sannsynliggjøres at en eller flere av gruppedeltakerne ikke har bidratt til besvarelsen i 
henhold til forutsetningene, er det tilstrekkelig at én student ber om individuell sensur. 
Dette må gjøres til eksamenskontoret umiddelbart etter innlevering, eller umiddelbart etter 
muntlig eller praktisk gjennomføring. 
 
Sensor kan kreve at det fastsettes individuell karakter når det fremkommer at 
forutsetningen for gruppedeltagelse ikke er oppfylt. I slike tilfeller kan det i samråd med 
aktuell faglærer bestemmes at karakter fra gruppeoppgaver justeres individuelt etter 
muntlig eksaminasjon, selv om dette ikke er forutsatt i studieplan. Slik eksaminasjon 
regnes som eksamen i relasjon til bestemmelsene om sensur og offentlighet. Sensur for 
aktuell student tilbakeholdes til saken er avklart. 
 
(3) Etter lov om universiteter og høyskoler § 3-9 fjerde ledd skal sensur foreligge innen tre 
kalenderuker, uavhengig av antall virkedager i de aktuelle ukene. Dersom sensurfristen 
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faller på en lørdag, helligdag eller dag som er likestilt med en helligdag, forlenges fristen til 
nærmeste virkedag, jf. forvaltningsloven § 41. 
 
(5) Med innleveringsfrist menes eksamensdato. 
 
Til § 10-4. Begrunnelse for karakterfastsettelse  
(1) Studenten har rett til en begrunnelse for karakterfastsettelsen. Tidspunkt for kravet, 
samt når begrunnelsen er gitt skal registreres. 
 
I begrunnelsen skal det gjøres grundig rede for: 

• Beskrivelse av generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for 
bedømmelsen av studentens prestasjon.  
 

• Prinsipper, retningslinjer og vurderinger karakterfastsettelsen bygger på. 
 

• Faktiske forhold ved karakterfastsettelsen (hvordan de ulike oppgavene er vektet, 
om feil svar gir dårligere uttelling enn ingen svar med mer).  

 
• Hovedhensyn som har vært avgjørende ved en individuell vurdering.  

 
Dersom en student avslår muntlig begrunnelse, regnes begrunnelsen som gitt, og det skal 
registreres når tidspunkt for begrunnelsen ble forsøkt gitt og avslått. 
 
(6) Krav om begrunnelse skal normalt ikke medføre endring av karakter. Slik endring kan 
likevel foretas til gunst for studenten, dersom det er åpenbart at det har vært gjort formelle 
feil ved første gangs karakterfastsettelse.  
 
Til kapittel 11. Vitnemål, diploma supplement og karakterutskrift 
 
Til § 11-1. Vitnemål og karakterutskrift 
Høyskolen har ingen tjeneste for oversettelse av vitnemål. 
 
(2) Frist for å reservere seg mot å få utstedt vitnemål er 1. juni. 
 
(8) Studenter som har forbedret karakterer etter at vitnemål er utstedt, vil få dokumentert 
nye karakterer med karakterutskrift. Vitnemålet skal inneholde de antall studiepoeng som 
er normert for graden. Overskytende studiepoeng dokumenteres med karakterutskrift. 
 
Det kan utstedes duplikat av vitnemål for et honorar på kr. 500. For eldre vitnemål som 
ikke finnes i høyskolens database, vil utstedt duplikat koste kr. 1000. 
 
Til kapittel 12. Annullering, utestengelse, tap av studierett og bortvisning 
 
Til § 12-1. Fusk 
(1) Ved skriftlig eksamen med tilsyn skal eksamensvakter varsle eksamenskonsulent om 
uregelmessigheter som kan tyde på fusk, og bidra til å sikre bevis. 
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Ved mistanke om fusk ved vurdering av eksamen uten tilsyn, skal emneansvarlig eller 
sensor rapportere og lage et beskrivende notat som legges i saken. Saken sendes 
deretter videre til avdeling for utdanning og studiekvalitet v/jurist. Ved mistanke om fusk 
holdes studentens karakter tilbake inntil saken er avgjort. 
 
Ved mistanke om fusk på arbeidskrav, skal emneansvarlig rapportere og lage et 
beskrivende notat som oversendes avdeling for utdanning og studiekvalitet v/jurist.  
 
Mistanke om fusk eller forsøk på fusk ved gruppeeksamen der det er gitt samme karakter 
for hele gruppen, vurderes individuelt for hver student. Fastsatt karakter blir gjeldende for 
studentene som ikke er omfattet av mistanke om fusk eller forsøk på fusk. 
 
Til § 12-3. Tap av studierett 
(1) Når studenten har brukt opp eksamensforsøkene, og har søkt nytt opptak, har 
studenten ikke rett til å avlegge ny eksamen i det aktuelle emnet. Studenten må da 
avlegge eksamen/bestå dette emnet ved en annen utdanningsinstitusjon, for å så søke om 
godskriving av emnet ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Antall brukte eksamensforsøk 
videreføres etter nytt opptak. 
 
Til kapittel 13. Klage 
 
Til § 13-2. Klage på karakter 
(2) For bachelor- og masteroppgaver hvor karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig 
og muntlig vurdering, og studenten får medhold i klage på sensuren på den skriftlige delen 
av vurderingen, skal det også avholdes ny, muntlig vurdering som del av klagesensuren. 
 
Studenten kan be om begrunnelse på karakter som er oppnådd ved klagesensur. 
 
Til § 13-3. Klage på formelle feil ved eksamen                   
Skriftlig begrunnet klage over formelle feil ved eksamen fremsettes til eksamenskontoret. 
Ordinær saksbehandling ved klage over formelle feil ved eksamen, er at saken forsøkes 
løst i samarbeid med studieadministrasjonen. Finner man ikke å kunne gi studenten 
medhold i saken, behandles den videre etter reglene i forskriften § 13-3.  
 
 
 
Høgskolen i Sørøst-Norge, 14. juni 2017 
 
 
 
Petter Aasen 
Rektor 
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