Instruks for kandidater ved skriftlig eksamen

Før eksamen skal eksamenskandidaten ha satt seg inn i «Forskrift om opptak, studier og
eksamen ved MF vitenskapelig høyskole», «Utfyllende reglement for eksamen ved MF
vitenskapelig høyskole», og denne instruksen.
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Kandidater som ønsker å fremstille seg til eksamen må sørge for at han/hun er
oppmeldt i StudentWeb innen oppmeldingsfristen. Kandidater som ikke er meldt til
eksamen vil bli avvist ved eksamen. Eventuelle feil må meldes studier@mf.no.
Kandidater som har behov for tilrettelegging under eksamen må sende søknad til
studieadministrasjonen innen 1. september/1. februar. Det kan dispenseres fra
søknadsfristen hvis behovet for tilrettelegging oppstår etter utløpet av fristen.
Kandidaten må selv kontrollere hvor eksamen skal gjennomføres. Dette
offentliggjøres i StudentWeb senest tre dager før eksamen. Informasjon om
eksamenslokalet vil også være tilgjengelig i resepsjonen på MF på eksamensdagen.
Tillatte hjelpemiddel ved eksamen fremgår av emnebeskrivelsen og
hjelpemiddellisten. Kandidaten må på forhånd orientere seg om hvilke hjelpemidler
som er tillatt å benytte ved den enkelte eksamen. Lån av hjelpemidler fra andre
studenter under eksamen er ikke tillatt. Inspektørene sjekker hjelpemidlene.
Kandidaten skal selv ta med seg nødvendige skrivesaker, eventuelt samt tillatte
hjelpemidler. Blå kulepenn er anbefalt.
Kandidaten må møte frem senest 15 minutter før eksamen begynner. Skriftlig
eksamen begynner normalt kl. 9.00. Ingen kandidater har adgang til eksamenslokalet
før eksamensinspektørene er på plass.
Kandidater som kommer innen en halv time etter at eksamen er begynt kan henvende
seg til ansvarlig inspektør i eksamenslokalet. Dersom det er gått mer enn en halv
time må kandidaten henvende seg til eksamensansvarlig i studieadministrasjonen.
Eksamensansvarlig avgjør om kandidaten kan delta på eksamen. Dersom kandidaten
gis tilgang til eksamen blir det ikke gitt tillegg i tid.
Kandidaten skal vise gyldig legitimasjon.
Ved adgang til eksamenslokalet må mobiltelefon, armbåndsur, vesker og yttertøy
plasseres på anvist sted av inspektørene. Elektronisk utstyr må være slått av. Mat og
hjelpemidler tas med til anvist plass.
Kandidater får utlevert nødvendig eksamenspapir som fylles ut. Kandidater har ikke
tillatelse til å ta med seg slike ark ut av eksamenslokalet. Kandidatene skal ikke
benytte annet papir enn det som er utdelt. Det er ikke mulig å levere inn kladd som
en del av besvarelsen.
Eksamensbesvarelsen skal være anonym. Kandidaten får tildelt kandidatnummer som
benyttes som identifikasjon. Alle innleverte ark i besvarelsen merkes med dette
nummeret.
Alle ark skal nummereres og legges i stigende rekkefølge. I tillegg skal totalt antall
ark påføres på første side av eksamensbesvarelsen. Dersom selvkopierende
gjennomslagsark benyttes, har kandidaten ansvar for å skille kopiene fra originalen
og samle papir etter farger. Kandidaten er selv ansvarlig for det han/hun leverer som
besvarelse. Notater, kladder og studentens eksemplar ved bruk av gjennomslagsark
(rosa ark), er studentens egen eiendom.
Etter at eksamen har startet kan kandidaten ikke forlate anvist plass uten tillatelse fra
eksamensinspektøren.

14. Etter at oppgaven er delt ut, skal det være absolutt ro i eksamenslokalet. Dersom
kandidaten har spørsmål rettes disse til en av eksamensinspektørene. Det er ikke
tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene. Dette gjelder både
inne i eksamenslokalet og under luftepause. Forsøk på slik kontakt regnes som juks.
15. Hvis en kandidat ønsker luftepause, gir hun/han tydelig tegn til
eksamensinspektørene. Inspektørene tar normalt kun med ut én kandidat av gangen,
og aldri mer enn to kandidater.
16. Kandidaten kan tidligst levere besvarelsen eller trekke seg en time etter at eksamen
er i gang.
17. Når kandidaten er ferdig med sin besvarelse gir hun/han tegn til
eksamensinspektøren. Kandidaten blir sittende på sin plass til besvarelsen er levert
og kontrollert. Innlevert besvarelse kan ikke leveres tilbake eller unndras sensur,
uansett hvilken grunn som anføres.
18. Når eksamenstiden er ute skal det innholdsmessige arbeid med besvarelsen avsluttes.
Dersom noen fortsetter å skrive etter at tiden er ute kan dette betraktes som forsøk på
fusk. I tillegg til ordinær eksamenstid gis det inntil 15 min til sortering, samt påføring
av sidetall og kandidatnummer.
19. Kandidaten kan velge å trekke seg under eksamen («Avbrutt eksamen»). Han/hun vil
da ha samme rett til ny eksamen som de som ikke består eksamen. Trekk under
eksamen teller som ett eksamensforsøk. For å trekke seg må kandidaten ta kontakt
med den ansvarlige eksamensinspektøren. En samtale med eksamensansvarlig vil bli
tilbudt. Dersom kandidaten fremdeles ønsker å trekke seg, må han/hun fylle ut et
skjema som han/hun får i eksamenslokalet.
20. En kandidat som blir syk under eksamen, må velge om han/hun vil trekke seg eller
levere besvarelsen til sensur. Legeattest må leveres eller sendes til
studieadministrasjonen senest 3 dager etter eksamen for at trekk ikke skal telle som
ett eksamensforsøk. Legeattesten skal være datert eksamensdatoen. Innlevert
besvarelse kan ikke trekkes som følge av fremlagt legeattest.
21. Ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk, skal eksamensinspektøren varsle
eksamensansvarlig, som tar kandidaten inn til samtale. Eksamensansvarlig melder
mistanken videre til studiedirektøren, som avgjør videre saksgang. Fusk eller forsøk
på fusk under eksamen kan medføre annullering av eksamen, og eventuell
utestengning fra norske høgskoler og universiteter for inntil ett år. Hvis saken følges
videre opp, vil kandidaten bli gitt mulighet til å forklare seg for studiedirektøren. Jf.
«Lov om universiteter og høgskoler» § 54 punkt 1 og 2, og § 42 punkt 3, «Forskrift
opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole» § 36 og «Utfyllende
reglement for eksamen ved MF vitenskapelig» § 10.

Denne instruksen er fastsatt av studiedirektøren med hjemmel i Forskrift om opptak,
studier og eksamen § 35–10, tredje ledd.
Vedtatt 07.09.2018

