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Skriftlig eksamen 

* Kandidaten kan i henhold til Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen §22, klage på 

karakterfastsettingen. Fristen for å klage er innen tre uker fra kandidaten er gjort kjent med 

eksamensresultatet, eller oppgitt frist.  

* Det kan klages på karakteren og eventuelle formelle feil ved gjennomføringen av eksamen, se 

under. Aspirantene skal bruke et eget skjema som signeres og leveres I-senteret. 

* Det utnevnes nye sensorer. De kjenner ikke kandidatens tidligere karakter. 

 

Muntlig eksamen og andre prøver definert som muntlig eksamen 

* Det kan kun klages på formelle feil, se Eksamensforskiften §§ 22 og 23.  I henhold til § 23 kan 

formelle feil være feil ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller ved gjennomføring av sensur. 

* Klagen fremmes i Studentweb. Klagefrist: tre uker. 

 

Klage på eksamen pga. formelle feil ved eksamensgjennomføringen (se  

Eksamensforskriften §§ 22 og 23) 

* kandidaten kan klage på formelle feil ved gjennomføringen av alle typer eksamen 

* klagen kan fremmes med begrunnelse i at eksamen ikke er gjennomført etter beskrivelse som er 

gitt i emneplan/ studieplan og informasjon gitt av studieavdelingen.  

* kandidaten kan også klage på at eksamen ikke er gjennomført på samme måte for alle kandidatene. 

Enkelte kandidater kan imidlertid ha fått tilrettelagt sin eksamen av ulike årsaker, se 

Eksamensforskriften.  

* det er eksamenskontoret ved KRUS som behandler klagen 

* sensorene som var involvert må avgi rapport om gjennomføringen. De blir også bedt om å ta stilling 

til begrunnelsen for klagen 

* dersom det ikke har forekommet noen formelle feil, fatter studieleder i samråd med dekan/ 

direktør vedtak om at det ikke har forekommet formelle feil 

* dersom det har forekommet noen formelle feil, fatter studieleder i samråd med dekan/ direktør 

vedtak om at det har forekommet formelle feil 

* ved tvil, legges saken frem for Klagenemda (se Eksamensforskriften §23) 

* hvis det har forekommet formelle feil, annulleres eksamen for alle kandidatene som har vært 

berørt av feilen og det må arrangeres ny eksamen for disse kandidatene så raskt som mulig 


