
 
RETNINGSLINJER FOR DIGITAL MUNTLIG EKSAMEN VIA ZOOM 
 
STUDENTERS RETTIGHETER OG PLIKTER: 
 

1. Studenten må bekrefte utdanningsplan og sjekke sine vurderingsmeldinger 
(eksamensoppmeldinger) på Studentweb innen gitte frister. 

2. Studenten må melde seg opp til ny/utsatt eksamen, «konter», innen gitte frister. 
3. Studenten må selv orientere seg om dato og klokkeslett for eksamen – via Canvas og 

Studentweb. 
4. Studenten må ha legitimasjon/gyldig ID tilgjengelig under selve eksamineringen. 
5. Presis dag og klokkeslett er tilgjengelig i emnets Canvasrom senest en uke før 

eksamen starter. Ved feil eller mangler må studentene melde fra til 
eksamenskontoret så snart som mulig.  

6. Zoomlenken til eksamen skal tilgjengeliggjøres i Zoomsiden i emnets Canvasrom. 
7. Dersom en student blir syk og ikke kan avlegge eksamen i henhold til planen må 

dette snarest varsles til eksamenskontoret. Se retningslinjer: 
https://min.usn.no/startside-student/tjenester-for-studenter/eksamen/ 
For å få gyldig fravær må «Skjema for søknad om gyldig fravær» 
https://min.usn.no/soknad-om-gyldig-fravar-fra-eksamen/category35400.html 
sendes inn innen en uke etter eksamensdato jf. §7-12 i Forskrift om studier og 
eksamen ved USN. 

8. studenten kan melde seg av eksamen i et emne innen kunngjort avmeldingsfrist, eller 
senest to uker før eksamensdato. Avmelding gjøres via Studentweb. 

9. Man bør sitte på kablet nett for å sikre stabil nettkontakt. Ved avvikling av eksamen 
er det viktig at du passer på at ditt lokale nettverk ikke er utsatt for unødig tap av 
båndbredde, som f. eks at andre på samme nett spiller online spill, ser på nett TV etc.  

10. Ved muntlig eksamen må studenten ha tilgang til pc med lyd/mikrofon og 
webkamera. I noen fag kan det bli stilt krav om at studenten må kunne vise 
håndskrift ved hjelp av skrivebrett, nettbrett, bruk av webkamera, filming med mobil 
etc. Dersom det stilles slike krav vil dere få beskjed om dette fra faglærer i god tid før 
eksamen. 

11. Det anbefales å teste konferansen, video og lyd mot noen (for eksempel en 
medstudent). Dersom studenten er i tvil om utstyr eller linje fungerer som det skal 
bør det også testes mot faglærer.  

12. Beregn god tid til eksamensgjennomføringen. Vær oppmerksom på at det kan bli 
forsinkelser som medfører utsatt start for din eksaminering. 

13. Ved muntlig og praktisk eksamen, skal sensuren som hovedregel kunngjøres for 
studenten samme dag som eksamen er gjennomført. Når karakter er gitt må 
eventuelt krav om begrunnelse fremmes umiddelbart. Jf. forskrift om studier og 
eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) §8-5 

14. Formelle feil ved avviklingen av muntlig eksamen kan påklages. Jf. forskrift om 
studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) §8-7 
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FAGLÆRERS ANSVAR OG PLIKTER: 
 

1. Faglærer må opprette Zoomlenken til eksamen i Zoomsiden i emnesiden i Canvas. 
Zoomkonferansen skal opprettes med venterom. (Video om venterom i Zoom: 
https://youtu.be/K4-a-n1oTyQ) 

2. Før oppstart av eksamineringen skal faglærer sjekke identiteten på alle studenter 
som skal eksamineres. 

3. Faglærer er ansvarlig for å melde til eksamenskontoret hvor lang eksamineringstid 
som beregnes pr student, og hvor lenge eksamineringen som er planlagt for hver 
dag. Dette er vesentlig for planlegging av support. Eksamineringstid for eksamen på 
nett skal normalt være mellom kl. 09:00 og 15:30. Dersom det er behov for å holde 
på etter 15.30 må dette avtales med support i god tid.  

4. Dersom en student ikke møter til eksamen, skal faglærer/sensor sette den 
administrative karakteren «I» (ikke møtt) på studentene i FLOWattend.  

5. Sensurering av muntlig og praktisk eksamen skjer ved bruk av FLOWattend i 
WISEflow. 

6. Dersom en student utsettes for et alvorlig uforutsett teknisk problem under 
eksamen, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvorvidt studenten skal få anledning 
til å avlegge eksamen på nytt på et senere tidspunkt. Faglærer og sensor avgjør om 
eksamen må avbrytes.  

7. Uforutsett sykdom/ fravær hos lærer/sensor må meldes til instituttleder snarest 
mulig. Instituttleder vil ta det videre med eksamenskontoret.  

8. Man bør sitte på kablet nett for å sikre stabil nettkontakt. Ved avvikling av eksamen 
er det viktig at du passer på at ditt lokale nettverk ikke er utsatt for unødig tap av 
båndbredde, som f. eks at andre på samme nett spiller online spill, ser på nett TV etc.  

9. Hvis sensor ikke har brukt Zoom før, må emneansvarlig planlegge 
veiledning/opplæring før eksamensdagen. 

10. Faglærer og sensor må sørge for at de har nødvendig utstyr slik at eksamen kan 
gjennomføres på en forsvarlig måte.    
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