ORDINÆR EKSAMEN
HSSOS10113 Sosionomen: Faget, yrket og samfunnet
(25 studiepoeng)
Avd. for Deleksamen 1: To dagers hjemmeeksamen
helse-og
sosialfag Bachelor i sosialt arbeid, kull SOS 2015
Utleveres
onsdag, 23.09.15 kl. 10:00
Innleveres fredag, 25.09.15 kl. 10:00
Sensurdato fredag, 16.10.15

Vurderingskriterier ved hjemmeeksamener
Besvarelsen skal leveres i 3 eksemplarer i resepsjonen ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og
sosialfag. Forsidemalen for hjemmeeksamen som finnes i Fronter «Rom for kull sos høst 2015» skal
benyttes. Besvarelsen skal også leveres til plagiatkontroll i eget rom i Fronter «Oppgaveinnlevering –
plagiatkontroll 2015/2016». Besvarelser som leveres etter innleveringsfristen, sensureres ikke og
regnes som ikke bestått eksamen.
Gjennom eksamensbesvarelsen skal kandidaten dokumentere tilstrekkelig faglig forståelse av
temaene som er dekket i oppgaveteksten. Det vil bli lagt vekt på kandidatens evne til teoretisk
belysning, logisk resonnering og selvstendig tenkning i forhold til oppgaven. I den forbindelse
vektlegges også kandidatens evne til å tolke og avgrense oppgaveteksten og begrunne de valg som
blir foretatt.
Det legges vekt på at kandidaten henviser til kilder, at besvarelsen er oversiktlig og logisk disponert
og at fagstoffet i all vesentlighet framstilles med kandidatens egne formuleringer. Besvarelsen skal
ikke overskride det angitte antall ord. Dersom denne maksimalgrensen overskrides med mer enn
10% får det innvirkning på karakteren.
Plagiatkontroll/fusk:
Alle hjemmeeksamener og mappeinnleveringer skal til elektronisk plagiatkontroll. Manglende
innlevering av elektronisk besvarelse vil medføre at besvarelsen ikke blir sensurert. Ved
hjemmeeksamen og andre skriftlige vurderingsformer vil plagiering og avskrift av faglitteratur og
andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder bli vurdert som fusk. Det gjelder også
helt eller delvis identiske besvarelser. Se for øvrig Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i
Østfold (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-01-25-303).
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HSSOS10113 Deleksamen 1, eksamensoppgaven:

Ta utgangspunkt i vedlagte avisartikkel.
Gi faglig begrunnede synspunkter på temaet «Fiendtlig arkitektur».

___________________________________________________________________________
Vurderingskriterier:
Både innholdskrav og formkrav vil ha betydning når karakter fastsettes.
Innholdskrav:
 Oppgaven besvares ved at det vises til teoretisk kunnskap fra minst tre (3) av de fem
første læringsutbytte-/innholdsbeskrivelsene i emnet
 Den teoretiske kunnskapen som benyttes til å besvare oppgaven, hentes fra
minimum tre ulike kilder i pensumlitteraturen. Annen faglig litteratur kan anvendes i
tillegg om studenten ønsker det.
Formkrav:
 Besvarelsen inneholder maksimum 1600 ord. Tittelblad og litteraturliste medregnes
ikke i ordtellingen.
 Besvarelsen følger formkravene, jfr «Hvordan skrive oppgave?»
o Marger, skrift og linjeavstand, skriveflate og kildehenvisninger følger reglene.
Besvarelsen skal være sidenummerert. På tittelblad skal det være oppgitt
antall ord.
o Besvarelsen inneholder:
 Tittelblad med kandidatnummer (IKKE navn).
 Oppgave med innledning, hoveddel og konklusjon/avslutning
 Litteraturliste

Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F.

Lykke til!

Side 2 av 2
HSSOS10113 – 23.-25. september 2015

