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Klage på karakterfastsetting      

 

Personopplysninger(alle felt må fylles ut) 
Fullt navn Studentnummer 

Adresse Postnummer og -sted 

Student- e-postadresse Telefonnummer 

 

Emneopplysninger(alle felt må fylles ut) 

Emnekode Semester/år 

Klagen gjelder følgende eksamensdel(er) 

 

Frist 
Fristen for å klage på sensur er tre uker etter at sensuren har falt, justert for helligdager. Dersom 
sensuren faller i perioden 20. desember - 2. januar, løper fristen fra 2. januar. Dersom sensuren faller 
etter 20. juni, løper fristen fra mandag i uken for høstsemesterstart. Dersom du har bedt om 
begrunnelse løper fristen fra begrunnelsen er mottatt. Dersom du har klagd på formell feil, løper 
fristen fra klagen om formell feil er ferdigbehandlet.  
 

Ny sensur 
Eksamensbesvarelsen blir vurdert på nytt av en ny kommisjon med minst to sensorer, hvor minst én 
er ekstern. I samsvar med Universitets- og høyskoleloven § 5-3 (4)blir den nye kommisjonen ikke 
opplyst om den opprinnelige karakteren, begrunnelsen fra den første kommisjonen, eller 
begrunnelsen din for å klage. Karakteren kan være uendret etter ny sensurering, men dersom den 
blir endret, kan den være høyere eller lavere enn den opprinnelige karakteren. Du kan ikke klage på 
klageresultatet. Det er ikke mulig å klage på muntlig eksamen, prøveforelesning eller konsert (jf. 
Universitets- og høyskoleloven § 5-3 (5)). 
 

Saksbehandlingstid 
Fordi klagekommisjonene behandler mange klagesaker hvert semester, og fordi de fleste klager 
kommer i perioder med ferieavvikling, må du påregne mellom 3 og 8 ukers behandlingstid. Når 
klagen er ferdigbehandlet får du beskjed på e-post til student-e-postadressen din om at resultatet er 
tilgjengelig i StudentWeb. 
 

Skjemaet sendes til 
Det humanistiske fakultet, postboks 7805, 5020 Bergen, eller leveres til Infosenteret ved HF. 
 

Sted, dato og signatur 
Jeg bekrefter med dette at jeg er kjent med Det humanistiske fakultets rutiner for sensurklager, og er 
innforstått med at nytt sensurvedtak kan gjøres både til gunst og ugunst. 
 

Sted Dato Signatur 

 


