
  

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 

 

Klage på karakterfastsetting      

 

Personopplysingar(alle felta må fyllast ut) 
Fullt namn Studentnummer 

Adresse Postnummer og -stad 

Student- e-postadresse Telefonnummer 

 

Emneopplysningar(alle felta må fyllast ut) 

Emnekode Semester/år 

Klaga gjeld følgande eksamensdel(ar) 

 

Frist 
Fristen for å klage på sensuren er tre veker etter at sensuren har falle, justert for heilagdagar. 
Dersom sensuren fell i perioden 20. desember - 2. januar, blir fristen rekna frå 2. januar. Dersom 
sensuren fell etter 20. juni, blir fristen rekna frå måndag i veka for haustsemesterstart. Dersom du 
har bede om grunngjeving, blir fristen rekna frå grunngjevinga er motteke. Dersom du har klaga på 
formell feil, blir fristen rekna frå klaga på formell feil er ferdig behandla.  
 

Ny sensur 
Eksamenssvaret blir vurdert på nytt av ein ny kommisjon med minst to sensorar, kor minst éin er 
ekstern. I samsvar med Universitets- og høyskolelova § 5-3 (4)blir den nye kommisjonen ikkje opplyst 
om den opphavlege karakteren, grunngjevinga frå den første kommisjonen, eller grunngjevinga di for 
å klage. Karakteren kan vere uendra etter ny sensurering, men dersom han blir endra, kan han vere 
høgare eller lågare enn den opphavlege karakteren. Du kan ikkje klage på klageresultatet. Det er ikkje 
mogeleg å klage på munnleg eksamen, prøveforelesning eller konsert (jf. Universitets- og 
høyskolelova § 5-3 (5)). 
 

Saksbehandlingstid 
Fordi klagekommisjonane behandlar mange klagesaker kvart semester, og fordi dei fleste klagene 
kjem i periodar med ferieavvikling, må du pårekne mellom 3 til 8 veker behandlingstid. Når klaga er 
ferdigbehandla får du melding på e-post til student-e-postadressa di om at resultatet er tilgjengeleg i 
StudentWeb. 
 

Send skjemaet til 
Det humanistiske fakultet, postboks 7805, 5020 Bergen, eller lever det til Infosenteret ved HF. 
 

Stad, dato og signatur 
Eg stadfestar med dette at eg er kjent med Det humanistiske fakultetet sine rutinar for sensurklager, 
og er innforstått med at eit nytt sensurvedtak kan gjerast både til gunst og ugunst. 
 

Stad Dato Signatur 

 


