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Bokmål 

Instruks til kandidatene ved skriftlig/digital skoleeksamen ved Høgskulen på Vestlandet 

Før eksamensdagen for digital eksamen 

 Du må påse:

o at din brukerkonto ved HVL er aktiv. Er du usikker på om kontoen din er aktiv, kan du logge på
itslearning/fronter

o at du husker passordet til HVL-kontoen din. Hvis du har glemt passordet kan dette byttes på sidene
for IT-hjelp i din nærregion.

 Studenten har som hovedregel selv ansvaret for å disponere egen bærbar datamaskin til undervisning og
eksamen.

 Ved digital eksamen som er basert på bruk av egen bærbar datamaskin, er det eksamenskandidatene selv
som er ansvarlig for eget utstyr og for at å ha installert nødvendig programvare for å kunne gjennomføre
eksamen.

 Du er selv ansvarlig for å ta med strømforsyning (lader) til datamaskinen din til bruk under eksamen.

 Tekniske problemer som forsinker oppstart av eksamen utløser ikke utvidet tid ved eksamen hvis det skyldes
at en av de overfor nevnte sjekkpunktene ikke er fulgt.

Før eksamen starter 

 Møt opp i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamensstart. Ved digital eksamen er oppmøtetidspunkt
20 minutt før eksamensstart, med mindre annet er spesifisert i studweb.

 En kandidat kan ikke framstille seg til eksamen uten å forevise gyldig studentbevis eller annen gyldig
legitimasjon.

 Yttertøy, sekker, vesker og lignende skal settes på anvist sted. Mobiltelefon, mp3-spiller, smartklokke og
annet elektronisk utstyr som ikke skal benyttes under eksamen, skal være avslått og pakket ned, og skal ikke
oppbevares i lommer eller ved pulten.

 Ved skriftlig skoleeksamen anses eksamen påbegynt straks eksamensoppgaven er utlevert. Dersom det
gjennomføres kontroll av tillatte hjelpemidler før oppgaveteksten er utlevert, anses eksamen påbegynt når
eksamenskandidaten har levert inn sine hjelpemidler for kontroll. Se forskrift om studier og eksamen ved
Høgskulen på Vestlandet § 10 for regler om fusk og forsøk på fusk.

 Dersom andre hjelpemidler enn det som er tillatt blir funnet vil det bli inndratt, og eventuelt bli håndtert
som fusk eller forsøk på fusk. Studenten kan på egen risiko fortsette eksamen og levere
eksamensbesvarelsen. Vurdering av eventuell sak om mistanke om fusk/forsøk på fusk, vil bli vurdert i
etterkant av eksamen.

 Dersom lovbøker, ordbøker, tabeller osv. er tillatt som hjelpemidler, skal disse ikke inneholde løse ark,
notater osv. Kun understrekinger og markeringer er tillatt.

 Informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen skal være opplyst i emnebeskrivelsen og
skal følge innledningsvis av eksamensoppgaven.

Under eksamen 

 Du plikter å rette deg etter de anvisninger som gis av hovedvakten i eksamenslokalet.

 Studiekort eller annen gyldig legitimasjon (med bilde) skal ligge på pulten under hele eksamen.

 Mat og drikke kan du ha på og ved pulten under hele eksamen. Du kan spise og drikke når du selv ønsker det.

 Kandidatene har ikke anledning til å forlate eksamenslokalet før kandidatlista er signert, og tidligst 1 time
etter eksamensstart.

 Det er ikke lov til å kommunisere med andre studenter under eksamen, hverken personlig eller digitalt.

 Fagansvarlig kan kontaktes dersom det er noe som er uklart i eksamensoppgaven. Slik kontakt formidles
gjennom hovedvakten i lokalet.

 En eksamenskandidat kan bare forlate plassen sin i følge med en eksamensvakt, og etter at papirene er
tildekket. Kandidaten skal ikke ha tilgang til skriftlig materiale eller elektronisk utstyr under lufteturen.

 Ved tekniske problemer under digital eksamen må du straks påkalle en eksamensvakt, teknisk vakt eller
eventuelt vente på annen teknisk hjelp. Unnlater du å påkalle eksamensvakt når du oppdager tekniske
problemer, kan dette bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk.

 Dersom det oppstår tekniske problemer før eksamen starter, kan du løse eksamensoppgaven på papir.
Dersom det oppstår tekniske problemer under eksamen, kan du løse eksamensoppgaven videre på papir.
Løses eksamensoppgaven på papir, gjelder det som er nevnt i instruksen her for eksamenspapiret.
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 Ved digital eksamen, må du huske å sjekke at eksamensbesvarelsen er levert i den digitale 
eksamensløsningen. 

Eksamensbesvarelsen 

 Du skal kun bruke papiret som blir utlevert i eksamenslokalet. Annet papir, evt. små notisblokker er ikke 
tillatt. Bruk egne skrivesaker. Eksamenspapir kan deles ut når kandidaten har satt seg, men det skal ikke 
skrives eller noteres noe før starttidspunktet for eksamen. 

 Besvarelsen skal skrives med sort eller blå kulepenn. Det er ikke tillatt med gelpenn, rollerpenn, blyant eller 
andre skriveredskaper som ikke gir gjennomslag. Du er selv ansvarlig for at kopien er leselig. 

 Kladdeark kan ikke leveres inn sammen med besvarelsen. 
 Ved digital eksamen skal eksamensbesvarelsen skrives direkte i eksamensløsningen. Eksamensoppgaven blir 

tilgjengelig elektronisk ved eksamensstart. 

 Du kan skrive på besvarelsen til eksamenstiden er ute. Ved papirbesvarelser etter endt eksamenstid har du 
15 minutter til å ordne/sortere papirene før besvarelsen leveres inn. Ved digital eksamen blir 
eksamensbesvarelsen levert automatisk når tiden er ute. Det er ditt ansvar å følge med på tiden.  

 Kandidatnummer deles ut i eksamenslokalet. Alt innføringspapir må påføres kandidat- og sidenummer. Første 

og siste ark påføres også resterende opplysninger (dato, emnekode, emnenavn, utdanning/ klasse og antall 

innleverte ark.) 

 Ved digital eksamen blir kandidatnummer automatisk registrert i besvarelsen.  

 Ved digital eksamen: Dersom du har behov for å tegne eller skrive deler av besvarelsen din på papir kan du 
registrere det som ekstramateriale i eksamenssystemet. Det er ditt ansvar å se til at dette er lagret i 
systemet.   

 Ved digital eksamen er du selv ansvarlig for å levere besvarelsen elektronisk innen tiden er ute. Du MÅ 
kontakte ansvarlig vakt for å få levert besvarelsen din før du forlater eksamenslokalet. 

 

Syk under eksamen 

Dersom du blir syk under eksamen, må du melde fra til eksamensvakt før du forlater lokalet. Du må levere skjema for 
gyldig fravær og dokumentasjon på sykdom senest 3 dager etter eksamen. Dersom sykdomsfraværet skal kunne 

registreres som gyldig forfall, må du oppsøke lege umiddelbart etter at du har forlatt eksamenslokalet. Legeattesten 
må inneholde opplysninger om at den er utstedt i anledning fravær til en vurdering ved Høgskulen på Vestlandet og 
angi om sykdommen oppstod under eksamen. Du finner skjema og informasjon på hvl.no  

Hvor skal du levere skjemaet og legeattest?  

 Alternativ 1, e-post:  Du kan scanne og sende inn skjema og legeattest til post@hvl.no dersom du samtykker 

til at denne informasjonen går på e-post. Skriv «Fravær på eksamen, studiested» i emnefeltet i e-posten.  

 Alternativ 2, levering på høgskolen: Lever skjema og legeattest på Servicetorget på ditt studiested  

 Alternativ  3, post til: Høgskulen på Vestlandet, Postboks 7030, 5020 Bergen  
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