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UNDERVISNING
§ 5.7 Undervisningsspråk
(1) Som hovedregel skal undervisningen på begynneremner (emner med 100-nummer) være
på norsk. Fakultetet kan vedta en språkplan for undervisningen, og kan herunder fastsette
kriterier for når hovedregelen her kan fravikes.
(2) Det skal for hvert emne, på alle nivåer, fastsettes om undervisningen skal foregå på norsk
eller engelsk. Denne bestemmelsen kan fravikes dersom alle studentene som deltar på emnet
er registrert med norsk eller engelsk som morsmål eller førstespråk eller dersom det av faglige
grunner er mest tilrådelig å bruke undervisere som ikke behersker norsk.
(3) For emner i fremmedspråk eller i nordisk språk kan det fastsettes i studieplanen og/eller
emnebeskrivelsen at undervisningen skal holdes på norsk, engelsk eller et annet språk.

VURDERING
§ 6.4 Målform og språk i oppgavetekster og besvarelser
§ 6.4.1 Målform og språk i oppgavetekster
(1) Oppgaver utformes etter behov på norsk og/eller engelsk, eller på andre språk i samsvar
med emnebeskrivelsen.
(2) Oppgaver som blir gitt på norsk, skal foreligge på bokmål eller nynorsk i samsvar med den
målformen studenten har valgt ved oppmelding til vurdering. Unntak kan forekomme i
overensstemmelse med forskrift om målform i eksamensoppgaver.
(3) Dersom undervisningen er gitt på engelsk, skal også oppgaven foreligge på engelsk.

§ 6.4.2. Språk i besvarelser
(1) Besvarelser kan leveres på svensk eller dansk som alternativ til norsk. Dersom ikke noe
annet er særskilt fastsatt, kan besvarelsen skrives på engelsk.
§ 6.5 Bruk av hjelpemidler og kilder
§ 6.5.2 Særskilt om hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen
(2) Dersom det angis i emnebeskrivelsen, kan studenter benytte ikke-leksikalske ordbøker.
Ordbøkene må være kontrollerbare, dvs på engelsk eller skandinavisk språk. Ordbøkene skal
leveres inn på forhånd og godkjennes av fakultetet. Fakultetet kan gi utfyllende regler.

VITNEMÅL
§ 8.1 Vitnemål
(9) Vitnemål utstedes på bokmål, nynorsk og for engelskspråklige studieprogrammer på
engelsk. Universitetet i Bergen oversetter ikke vitnemål.
§ 8.2 Diploma Supplement
(1) Et eget vitnemålstillegg på engelsk (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse av
kandidatens utdanning og av høgere norsk utdanningssystem. Tillegget følger vitnemålet og
er kun gyldig sammen med dette.

