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Begrunnelse mottatt:
Skriftlig

Muntlig

Ikke bedt om

Klage
Jfr. Lov om universiteter og høgskoler § 5-3 og Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold § 18:
Lov om universiteter og høgskoler § 5-3 nr. 4
En student kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal
da foretas. Er krav om begrunnelse for karaktersetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av
vurderingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved
bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om studenten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen
vurdering, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort.
Lov om universiteter og høgskoler § 5-3 nr. 5
Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisopplæring eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.
Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått.
Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold § 18 nr. 2, utdrag
[…] Ved ny sensur kan resultatet bli det samme, bedre eller dårligere. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke
påklages, jf. Universitets- og høyskoleloven § 5-3.
Gruppeeksamen: Klage på karakterfastsetting på felles eksamensbesvarelse (gruppeeksamen) med felles karakter for hele gruppen, må
.undertegnes av samtlige i gruppen. Resultatet av klagesensuren gjelder for hele gruppen. Navn på samtlige gruppemedlemmer skal fremgå.
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