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Tid/ 
Frist 

Ansvarlig  
 

Aktivitet Beskrivelse  

Mai/juni 
Nov/des 

FS-koordinator 
 

Registrering og kontroll av FS-data Aktive emner, emnekombinasjoner og vurderingsenheter må være opprettet. Aktive 
studenter tilknyttet aktuelle studieprogram og kull må finnes. Termin for 
semesterregistrering samt semesteravgift (for den aktuelle terminen) må være 

opprettet. Utdanningsplaner må sjekkes, særlig der man har valgbare emner og 
veivalg, f.eks. på Design og MA teater. 

10.09 
10.02 

Student Betale semesteravgift og 
semesterregistrere seg 

Aksept av utdanningsplan og reglementer i StudentWeb vil føre til at 
vurderingsmeldinger opprettes i emnene i utdanningsplanen i den aktuelle terminen. 

Ved oppstart 

av emnet 

Emneansvarlig Informere studenten om hvordan og 

når vurderingen gjennomføres, i 
henhold til fastsatt timeplan 

 

Senest én 
måned før 

vurdering i 
emnet 

Emneansvarlig/ 
programansvarlig 

Sette opp tidsplan for sensur for 
avsluttende eksamen 

 

Senest én 
måned før 
vurdering i 
emnet 

Dekan (etter 
forslag fra 
emneansvarlig/ 
programansvarlig) 

Oppnevne eksterne sensorer og 
varsle disse om tidsplanen for 
sensuren 

Gjelder dersom emnebeskrivelsen fastslår at det skal oppnevnes eksterne sensorer. 
Jfr. Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo, § 6-11 (1). 

Før 
vurdering i 
emnet 

Studiekonsulent Kjøre ut vurderingsprotokoller og 
eventuelt vurderingsskjema for 
delemner/kurs 

FS566.001, se manual for utkjøring av vurderingsprotokoller. Vurderingsskjema for 
delemner/kurs utarbeides på avdelingsnivå etter behov. 

1-2 uker før 
vurdering i 

emnet 

Studiekonsulent Dele ut vurderingsprotokoll (og 
emnebeskrivelse) til emneansvarlig 

Gjelder alle emner. Vurderingsprotokollen skal fylles ut for hvert emne og inneholde 
den enkelte students resultat (karakter) i emnet 

1-2 uker før 
vurdering i 
emnet 

Studiekonsulent Dele ut sensormappe med 
vurderingsprotokoll og 
avgangsprotokoll til sensorene i 
forbindelse med avsluttende 

vurdering i et studieprogram 

Gjelder bare for avsluttende vurdering i et studieprogram (f.eks. bachelor- eller 
masterprosjekt). Vurderingsprotokollen skal fylles ut for hvert emne og inneholde den 
enkelte students resultat (karakter) i emnet. Avgangsprotokollen skal inneholde de 
eksterne sensorenes evaluering av studieprogrammet og vurderingsprosessen og kan 

gjelde for hele kullet eller grupper av studenter. Se mal for avgangsprotokoll og mal 

for sensormappe (emnebeskrivelse, informasjon til sensorene). 

Under/ 
etter 
vurdering 
(iht. avtalte 
frister) 

Den som ifølge 
emnebeskrivelsen 
skal gjennomføre 
vurderingen 
(emneansvarlig, 

eksterne sensorer, 
hovedveileder, 
programansvarlig 
 

Gjennomføre vurderingen, og levere 
tilbake til studiekonsulent utfylt 
vurderingsprotokoll og eventuelt 
avgangsprotokoll og sensoruttalelse 

a) dersom de faglige kravene er oppfylt, gis karakteren bestått (evt. vurderes 
iht. til en skala fra A til E om studieplanens emnebeskrivelse sier dette). 

b) dersom studenten ikke har møtt til eksamen, fører dette til karakteren ikke 
bestått (eller F, se egen veiledning ved stryk). 

c) dersom studenten ikke har oppfylt de faglige kravene, fører dette til 

karakteren ikke bestått (eller F, se veiledning ved stryk og utsatt eksamen). 
d) dersom studenten ikke har møtt til eksamen eller ikke har oppfylt de faglige 

kravene, men har dokumentert gyldig grunn, fører dette til utsatt eksamen 
(se veiledning ved stryk og utsatt eksamen), studenten skal da stå med 

«utsettelse» som merknad i vurderingsprotokollen. 
 



Dersom en student stryker, skal vedkommende student få informasjon om videre 
prosess og rettigheter av studiekonsulenten, ikke den emneansvarlige. 

 

Studiekonsulent avtaler med hovedveileder/programansvarlig, eventuelt med de 
eksterne sensorene, hvem som er ansvarlig for retur av dokumentene. 

Senest tre 
uker etter 
vurderingen 

Studiekonsulent Samle inn utfylte og signerte 
vurderingsprotokoller og eventuelt 
vurderingsskjema for delemner/kurs 

fra emneansvarlige 

 

Senest tre 
uker etter 
vurderingen 

Studiekonsulent Registrere sensur i FS Se manual for sensurregistrering i FS. Se egen prosess om utveksling for 
rutinebeskrivelser om utveksling og godkjenning av ekstern utdanning. 

Senest tre 

uker etter at 
sensur er 
kunngjort 

Student Ved stryk: kan be om begrunnelse, 

eventuelt klage på karakter 

Ved klage skal studenten få sitt arbeid vurdert på nytt av ny kommisjon.  

 
Dersom studenten stryker også etter vurderingen gjort av den nye kommisjonen, er 
eneste mulighet ny eksamen. Den nye eksamen gjennomføres innen et år. Studenten 
har da brukt opp ett av totalt tre forsøk. 

Senest et år 

etter sensur 

Student Ved stryk (enten uten klage eller 

ved avvist klage på karakter): gå 
opp til ny eksamen 

Studenten har rett til ny eksamen (maksimalt tre forsøk). Dette skjer enten etter at 

strykkarakter etter klagesensur er opprettholdt, eller ved at avdelingen tilbyr ny 
eksamen uten at studenten går via klageprosessen. Normalt vil da studenten bli 
vurdert med det etterfølgende kullet, men i noen tilfeller vil ikke dette være mulig 
eller hensiktsmessig. Avdelingen må da etter en skjønnsmessig vurdering avgjøre 
hvordan eksamen skal gjennomføres. 

 
Ved ny eller utsatt eksamen starter prosessen på nytt. 

 

 

 

Registrering i p360 

 

Prosesseier sørger for at saker for hvert kalenderår er opprettet i p360. Følgende dokumenter skal arkiveres: 

 

 Vurderingsprotokoller: 

En sak per år. Søk opp saken «Vurderingsprotokoller [årstall]. Lagre hver protokoll eller serie av protokoller som dokument i denne saken. Dersom 

avdelingen samler alle sine protokoller i en fil per semester, navngis den slik: «Vurderingsprotokoll [semester og år] [avdeling, fullt navn]». Dersom 

avdelingen har emnespesifikke vurderingsprotokoller (dvs. én protokoll per emne) tas også emnekoden med i dokumenttittelen. Obs! Unntas 

offentlighet med hjemmel i Offl § 26 første ledd. Tilgangsgruppe: «Studiesaker». 

 

 Avgangsprotokoller: 

En sak per år. Søk opp saken «Avgangsprotokoller [årstall]». Lagre hver protokoll som dokument i saken. Navngis slik: «Avgangsprotokoll [årstall] 

[studieprogramnavn, slik det står i FS/studieplanen]» 

 

For emneevalueringer, se egen prosessbeskrivelse. 

 



For produksjon av vitnemål og DS, se egen prosessbeskrivelse. 

 

For godkjenning og registrering av ekstern utdanning, se egen prosessbeskrivelse. 


