UNIVERSITETET I BERGEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

KLAGE PÅ KARAKTERFASTSETTING
Les dette først:
 Du har rett på begrunnelse for karakterfastsettingen før du klager. Da kan du f.eks få vite om sensor
mener at du ligger på vippen mellom to karakterer.
 Begrunnelsen kan du be om muntlig eller skriftlig (for eksempel på e-post) til instituttet. Fristen for dette er
én uke etter at sensuren er offentliggjort. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.
 Klagefristen er tre uker etter at sensur er offentliggjort, eller tre uker etter at du har mottatt begrunnelse.
 Du kan gå både opp og ned i karakter. Når du klager blir den nye karakteren den endelige.
Fyll ut:
NAVN:

POSTNR.

ADRESSE:

SEMESTER
(eks vår 10)

STED:

Har du bedt om begrunnelse for karakteren?

NEI

EMNE:

JA

KANDIDATNR:

KARAKTER:

Dato: …………………

NB! Dersom du klager på et emne der flere deler utgjør karakteren må du legge ved kopi av labjournal, øvelser,
prosjektoppgave e. l. for at klagen skal behandles. Du skal ikke legge ved kopi av skriftlig skoleeksamen. Du kan sjekke i
emnebeskrivelsen om de obligatoriske aktivitetene utgjør deler av karakteren.
KORT BEGRUNNELSE: (Jfr. Forvaltningsloven § 32)

Dato: ____/____-

______________________________________________
Underskrift

Skjemaet kan leveres på Infosenteret i Realfagbygget eller sendes per post innen klagefristens utløp.
Postadresse: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Postboks 7803, 5020 Bergen
SE BAKSIDEN FOR INFORMASJON OM KLAGEADGANG, KLAGEBEHANDLING M.M. 

KLAGEBEHANDLING
All virksomhet ved universiteter og høgskoler reguleres av lover, regler og forskrifter. Gjeldende lover og regler skal bla. ivareta
din rettssikkerhet, de skal sikre at du får en rettferdig og lik behandling i like saker og at all saksbehandling foregår på en
objektiv måte fra universitetets side.
Universitets- og høgskoleloven, kap. 5, §§ 5-2 og 5-3 omhandler eksamen og sensur, klage over formelle feil ved eksamen, og
begrunnelse for og klage over karakterfastsettingen.
Ved offentliggjøring av sensurvedtak skal alle eksamenskandidater opplyses om retten til å be om begrunnelse og til å klage i
forbindelse med karakterfastsettingen, samt ved eventuelle formelle feil ved eksamensgjennomføringen.

KLAGEADGANG

Anmodning om begrunnelse for sensurvedtak:
Som student kan du innen en uke etter at sensurvedtakene er offentliggjort kontakte instituttet og be om en redegjørelse
for karakterfastsettingen.

Klage på sensur:
Frist for å klage er innen tre uker etter offentliggjøring av sensur, eller tre uker etter at du har fått begrunnelse. Dersom
sensuren faller i perioden 15. desember - 2. januar, skal fristen begynne å løpe 2. januar. Faller sensuren i perioden fra
20.juni - høstsemesterets start, skal fristen begynne å løpe mandagen den første uken i høstsemesteret. Klagen må
være poststemplet senest innen fristens utløp.
Klagen fremmes skriftlig, og da fortrinnsvis ved bruk av eget skjema (se forsiden). Klagen skal sendes til fakultetet.
Muntlig prøve kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått.

Klage over formelle feil:
Universitets- og høgskoleloven, kap. 5, § 5-2, åpner for å klage på formelle feil ved eksamen. Også i slike tilfeller er
klagefristen tre uker.

KLAGEBEHANDLING - SENSUR
Nytt sensurvedtak fra klagekommisjonen er endelig, og kan ikke påklages. Det er viktig å være oppmerksom på at
eventuelle endringer kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Det vil si at du enten kan få bedre eller dårligere
karakter, eller at det opprinnelige sensurvedtaket opprettholdes. Du kan be om begrunnelse for klagesensuren.

Saksbehandlingstid:
Klagekommisjonene behandler mange klagesaker hvert semester. Du må regne med at det kan ta 1 ½ - 2 mnd. fra
klagefristens utløp og til resultatet fra klagekommisjonen er kunngjort for deg.
Fakultetet vil underrette hver enkelt kandidat skriftlig om resultatet av klagebehandlingen.
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