Forskrift om opptak, studier og eksamen
Fastsatt av styret for Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication
and Technology 3. februar 2015 med hjemmel i LOV-2005-04-01-15, FOR-2005-1201-1392, FOR-2007-01-31-173.

KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER
§ 1-1 Virkeområde
Forskriften gjelder ved alle studier, eksamener og grader ved Westerdals Høyskole –
Oslo School of Arts, Communication and Technology (heretter Westerdals Oslo
ACT). Bestemmelser gitt i lovverk er overordnet denne forskrift.
Forskriften gjelder studenter som har opptak til og er deltagere på flerårige, ettårige
og kortvarige studier eller enkeltemner, herunder ulike typer videreutdanningstilbud
og studieopphold tilknyttet utvekslingsavtaler.
§ 1-2 Studentens undersøkelses- og opplysningsplikt
(1) Alle studenter plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter
og regler ved Westerdals Oslo ACT og de spesifikke bestemmelsene som gjelder det
studiet studenten er tatt opp ved.
(2) Manglende kjennskap til ovennevnte kilder kan ikke påberopes som et befriende
forhold.
§ 1-3. Definisjoner
Student
Person som er tatt opp til studier ved Westerdals Oslo ACT og som har en bindende
og ikke avsluttet kontrakt ved et emne eller studieprogram.
Studierett
Rettigheter knyttet til det å være tatt opp som student og ha en gjeldende
studiekontrakt. Studierett innebærer rett til deltagelse i all organisert undervisning,
veiledning med videre ved det studiet studenten er tatt opp til.
Studieprogram
Et studium med et definert innhold bestemt av en studieplan, som fører frem til
avsluttende eksamener eller en grad. Et studieprogram må bestå av minst to emner.
Studieplan
En overordnet beskrivelse av oppbyggingen og gjennomføring av et studieprogram.
Beskrivelsen skal inneholde bestemmelser vedrørende omfang, studiepoeng, mål,
læringsutbytte, faglig innhold og vurderingsordning.
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Emne
Den minste studiepoengivende enhet som kan inngå i et studieprogram.
Emnebeskrivelse
Skal inneholde bestemmelser om omfang, krav til forkunnskaper, faginnhold,
læringsutbytte, undervisnings- og arbeidsformer, læremidler og pensum,
vurderingsformer og eventuelle arbeidskrav.
Studiepoeng
Mål på studieomfang, der 60 studiepoeng tilsvarer ett års fulltidsstudium.
Pensum
Litteratur eller f.eks. nettsteder, filmer, forestillinger, forelesninger eller liknende som
studentene benytter i læringssituasjonen.
Arbeidskrav
Krav som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Arbeidskrav kan bestå av
obligatoriske innleveringer, muntlige fremlegg, undervisning, praksis og liknende som
ikke utgjør en del av eksamen. Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke-godkjent.
Eksamen
En eksamen er en avsluttende oppgave innen et emne eller et avgrenset delemne.
Resultatet av arbeidet (vurderingsgrunnlaget) sensureres, og resultatet av sensuren
skal inngå på vitnemål eller karakterutskrift.
Ordinær eksamen
Ordinær eksamen er første gang en student går opp til eksamen i et emne eller deler
av emne.
Utsatt eksamen
Utsatt eksamen er den vurdering som arrangeres for studenter som har hatt
dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen.
Ny eksamen/kontinuasjonseksamen
Ny eksamen/kontinuasjonseksamen er den vurdering som arrangeres for studenter
som ikke har bestått eller ikke har møtt/levert ordinær eksamen og for studenter som
ønsker å forbedre det samlede vurderingsresultatet for et emne.
Ekstraordinær eksamen
Ekstraordinær eksamen er den vurdering som arrangeres i emner som er tatt ut av
emneporteføljen.
Vurderingsform
Formen en eksamen eller en deleksamen har.
Deleksamen
En av flere vurderinger i et emne som hver gir en selvstendig karakter som skal
inngå i beregningen av endelig karakter i emnet. Vekten av hver deleksamen skal
være angitt i emnebeskrivelsen.
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Grad
Utdanning av bestemt omfang og sammensetning, og som gir rett til å bruke en
bestemt tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål.

KAPITTEL 2 GENERELLE FAGLIGE BESTEMMELSER
§ 2-1 Studieplan
(1) Det skal fastsettes studieplan for alle studieprogram som tilbys ved Westerdals
Oslo ACT og som gir studiepoeng.
(2) Styret vedtar studieplan for nye studier ved Westerdals Oslo ACT.
(3) Studieutvalget vedtar større endringer i studieplaner.
§ 2-2 Endringer i studieplan
Endringer i studieplan skal normalt ikke tre i kraft før nytt studieår. Mindre endringer i
pensum kan foretas underveis i studiet.
§ 2-3 Utdanningsplan
(1) Studenter som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal ha
utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om høyskolens
ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor
høyskolen og medstudenter.
(2) Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre
planlagt studium på normert tid. Utdanningsplanen er vanligvis lik normert
studieprogresjon for den aktuelle studieplan.
(3) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom Westerdals Oslo ACT og
studenten.
§ 2-4 Studieåret
Studieåret begynner medio august og avsluttes medio juni. Rektor fastsetter
undervisningsterminer og datoer for studiestart.
§ 2-5 Tilrettelegging av studiesituasjon
En student kan på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre særlige forhold
søke om tilrettelegging av studiesituasjonen.

KAPITTEL 3 OPPTAK OG RANGERING
§ 3-1. Generelle opptakskrav grunnutdanning
(1) For opptak til grunnutdanninger ved Westerdals Oslo ACT kreves ordinært
generell studiekompetanse i henhold til krav fastsatt i forskrift 31.januar 2007 nr.173
om opptak til høyere utdanning.
(2) For opptak til påbyggingsstudier ved Westerdals Oslo ACT kreves det at søker:
•

Har fullført studiets grunndel eller kan dokumentere tilsvarende kompetanse
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•

Oppfyller øvrige opptakskrav fastsatt i studieplanen

§ 3-2. Språkkrav
Søkere fra land utenfor Norden som tas opp til norskspråklige studieprogram, må
dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk i henhold til § 2-2 i forskrift om opptak til
høyere utdanning.
§ 3-3. Realkompetanse
(1) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av
realkompetanse.
(2) Når opptaket er basert på realkompetanse, skal eventuelle tilleggskrav ut over
generell studiekompetanse være inkludert i realkompetansevurderingen.
(3) En student som er tatt inn på grunnlag av realkompetanse ved et studieprogram,
er ikke automatisk kvalifisert for andre studieprogram ved Westerdals Oslo ACT.
§ 3-4. Spesielle opptakskrav og opptaksprøver
(1) Enkelte studier kan ha spesielle opptakskrav. Opptakskrav skal fremgå av den
enkelte studieplan og skal være hjemlet i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak
til høyere utdanning.
(2) Når opptaksprøve brukes, er den enten kvalifiseringsgrunnlag alene eller et tillegg
til øvrige opptakskrav.
(3) Når opptaksprøve benyttes skal denne poengvurderes i tråd med kriterier fastlagt
i interne retningslinjer ved høyskolen. Kriterier og retningslinjer skal gjøres
tilgjengelige for søkere.
(4) Opptaksprøver fastsettes av opptaksutvalget
§ 3-5. Rangering av søkere til grunnutdanninger
(1) Hvis det er flere søkere til en grunnutdanning enn det er studieplasser, rangeres
søkere etter de regler som er fastsatt av departementet i forskrift om opptak til
høyere utdanning.
(2) For studier ved Westerdals Oslo ACT som har opptaksprøve som spesielt
opptakskrav (jfr. opptaksforskriften § 7-14), rangeres søkerne på grunnlag
opptaksprøven alene eller på grunnlag av både opptaksprøven og reglene i
opptaksforskriften.
(3) For studier ved Westerdals Oslo ACT som benytter løpende opptak, skjer det
ingen rangering. Ordinært opptak skjer i henhold til tidspunkt for mottak av søknad.

§ 3-6. Opptak til masterstudier
(1) For opptak til masterstudier kreves det at søkeren har bachelorgrad, cand.mag.grad eller tilsvarende studieløp av minst 180 studiepoengs omfang, jamfør forskrift 8.
desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.
(2) For opptak til masterstudier etter § 3 i forskrift om krav til mastergrad, må det i
utdanningsløpet inngå:
•

fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang
eller
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•

integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor
fagområdet for mastergraden.

(3) Høyskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner
som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor.
(4) Fagkrav og rangeringskriterier for det enkelte masterstudium fastsettes i
studieplanen.
(5) For opptak til erfaringsbaserte masterstudier etter § 5 i forskrift om krav til
mastergrad, kreves i tillegg minst 2 års relevant yrkespraksis. Det fastsettes i
studieplanen hva som er relevant yrkespraksis. Studieplanen kan også fastsette krav
til mer enn 2 års praksis. Praksis skal være avlagt etter endt grunnutdanning.
§ 3-7. Videreutdanning/påbyggingsstudier
Ved opptak til påbyggingstudier skal krav til formell kompetanse og eventuelle krav til
tilleggsdokumentasjon som benyttes til å rangere søkere fremgå av studieplan.
§ 3-8. Søknadsfrister og opptakskvoter
(1) Høyskolen praktiserer både løpende og felles lokalt opptak i henhold til
søknadsfrist etter styrets beslutning.
(2) Løpende opptak kan ikke benyttes ved program med spesielle opptakskrav i form
av opptaksprøver, auditions og lignende.
(3) Søknadsfrist til program med felles lokalt opptak er 15. april med mindre styret
har bestemt noe annet.
(4) Styret avgjør ut fra kapasitets- og ressurshensyn hvor mange mange studenter
som skal tas inn ved det enkelte program hvert studieår, jfr. universitets- og
høyskolelovens § 3-7.
(5) Dersom det er ledige studieplasser etter ordinært opptak, kan det etter rektors
beslutning åpnes for et løpende opptak eller en fornyet søknadsfrist til restplasser.
§ 3-9. Dokumentasjon
(1) Opptak søkes normalt gjennom elektronisk søknad. Nærmere retningslinjer for
dokumentasjon fremgår av informasjon på høyskolens nettsider.
(2) For dokumentasjon som ikke er tilgjengelig på søknadstidspunktet er
ettersendingsfristen 1.juli.
(3) På forespørsel er søker pliktig til å vise originaldokumenter til oppgitt tid og sted.
Studenter som ikke framviser de forespurte originaldokumentene for kontroll, kan
miste studieretten. Vitnemål fra Westerdals Oslo ACT vil kunne bli holdt tilbake til de
forespurte originaldokumentene er framvist og kontrollert.
§ 3 -10. Utsatt studiestart
(1) En studieplass kan søkes reservert til neste ordinære opptak til studiet. Søkere
som er gitt betinget opptak etter forskrift om opptak til høyere utdanning, § 5-1, kan
ikke søke om reservasjon av studieplass til neste opptak.
(2) Reservasjon av studieplass kan innvilges hvis det etter søknadsfristen oppstår
tungtveiende forhold som gjør at søkeren ikke kan benytte studieplassen. Godkjente
grunner kan være sykdom, fødsel, omsorgsansvar eller innkalling til
førstegangstjeneste. Andre tungtveiende grunner kan også gi grunnlag for å innvilge
søknaden. Arbeid, utdanning eller ferie gir ikke grunnlag for reservert studieplass.
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§ 3 -11. Klage på opptak
(1) Faglige vurderinger og poeng gitt ved opptaksprøver, intervjuer og andre særlige
rangeringsvurderinger hjemlet i opptaksforskrift og beskrevet studieplan kan ikke
påklages. Klage kan kun fremmes ved formelle feil.
(2) Klage over formelle feil må være fremsatt innen tre uker etter at kandidaten er
eller burde være kjent med det/de forhold som begrunner klagen.
(3) Klager over formelle feil behandles av styrets klagenemnd. Resultatet av
klagebehandling kan ikke påklages.
§ 3-12. Særlige begrensninger i opptaksretten
Søkere som er tatt opp ved et studieprogram ved Westerdals Oslo ACT, og som har
trukket seg og/eller blitt utestengt fra samme program to år på rad, kan ikke søke nytt
opptak det følgende året. Avvisning av søknad etter denne paragrafen kan påklages
til styrets klagenemnd.

KAPITTEL 4 STUDIERETT, PERMISJON OG OPPSIGELSE
§ 4-1 Studierett
(1) Den som har akseptert tilbud om studieplass etter betingelser i studiekontrakten,
har studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studiet han eller hun er
tatt opp til.
(2) Dersom studenten er forsinket i studiene, kan studiekontrakten forlenges etter
søknad.
§ 4-2 Oppsigelse av studieplass
(1) Oppsigelse av studieplass gjøres i henhold til de frister som fremgår av
studiekontrakten. Oppsigelse bør skje skriftlig.
(2) Ved oppsigelse innen gitt frist vil studenten bli registrert som sluttet og være fri for
videre betalingsforpliktelser dersom ikke annet fremkommer av kontrakten.
§ 4-3 Heving av kontrakt / tap av studierett
(1) Høyskolen kan heve kontrakten og studenten kan permanent eller midlertidig
miste studieretten på studiet han eller hun er tatt opp til når studenten:
a) ikke oppfyller forpliktelsene som fremgår av studiekontrakten
b) ikke oppfyller krav til progresjon som fastsatt i studieplan
c) har brukt opp sine forsøk til eksamen
d) tross skriftlig advarsel gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt
forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen
ellers, jf. Universitets- og høgskolelovens § 4-8
§ 4-4 Opphør av studierett
(1) Studieretten opphører når studenten har fått utstedt vitnemål eller karakterutskrift
etter å ha fullført studiet han eller hun er tatt opp til.
(2) Oppnår studierett ved et annet studium ved Westerdals Oslo ACT, med mindre
det er forutsatt at også den tidligere studieretten skal bestå.
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(3) Studenten melder fra at han eller hun ønsker å avslutte studiet i henhold til
gjeldende frister i studiekontrakten.
§ 4-5 Permisjon
(1) Studenter som har gjennomført minst ett studieår (60 studiepoeng) kan etter
søknad innen gitte frister, få innvilget permisjon fra studiet. Det gis normalt permisjon
i maksimalt ett år.
(2) Unntak fra bestemmelsene i (1) er permisjoner som skyldes foreldrepermisjon,
avtjening av førstegangstjeneste eller force majeure. Slik permisjon må
dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon.
(3) Permisjonstiden gis for hele semestre. Studenter som har hatt permisjon trer inn i
studiene igjen ved semesterstart. Det tas forbehold om endringer i studieplan.
(4) Studenten blir ikke belastet med studieavgift i permisjonstiden.

KAPITTEL 5 EKSAMEN
§ 5-1 Eksamensformer og tidspunkt for eksamen
(1) Eksamen gjennomføres i henhold til de eksamens-/vurderingsformer som er
fastsatt i emnebeskrivelsen for det enkelte emnet.
(2) Gjennomføringsplan for eksamen fastsettes og kunngjøres av høyskolen i egne
eksamensplaner og gjøres tilgjengelig for studentene. Alle kandidater er selv
ansvarlige for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.
(3) Utsatt eksamen gjennomføres for studenter som hadde gyldig fravær under
eksamen. Ny eksamen/kontinuasjonseksamen gjennomføres for studenter som ikke
har bestått eksamen. Nærmere bestemmelser om mulig tidspunkt for gjennomføring
av ny eksamen/kontinuasjonseksamen, vil fremgå av utfyllende regler til
eksamen/eksamensplan.
(4) Det gjennomføres normalt ikke ny eksamen i deler av emner, kun som
avsluttende prøve i hele emnet. Unntak fra denne bestemmelsen fremgår av
utfyllende bestemmelser til eksamen.
(5) Første gang ny eksamen gjennomføres etter ordinær eksamen, gjelder samme
pensum som ved ordinær eksamen. Det er studentenes eget ansvar å undersøke
hvilket vurderingsgrunnlag som gjelder ved oppmelding til ny eksamen i et emne.
(6) Det kan gjennomføres inntil to ekstraordinære eksamener når et emne utgår.
Siste ekstraordinære eksamen arrangeres innen to år etter utgangen av studieåret
da emnet ble undervist siste gang. Rektor kan gjøre vedtak om ekstraordinær
eksamen i spesielle tilfelle.

§ 5-2 Adgang til eksamen
(1) En student kan fremstille seg til eksamen inntil tre ganger i samme emne, når det
gjennomføres eksamen i henhold til § 5-1 i denne forskrift.
(2) For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha betalt studieavgift og
semesteravgift i henhold til lov og forskrift om studentsamskipnader og meldt seg opp
til eksamen innen fastsatt frist, jf. § 5-3 i denne forskrift.
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(3) Retten til å delta i og fremstille seg til eksamen kan i enkelte emner være regulert
ved særskilte krav. Slike krav skal fremgå av emnebeskrivelse eller studieplan.
(4) Studenter som ønsker å gjennomføre eksamen utenom fast studiested, kan få
dette godkjent etter søknad til studieadministrasjonen. Forutsetningen er at
studenten selv gjør avtale med offentlig institusjon eller eventuelt norsk offentlig
representant i vedkommende land som garanterer at eksamen blir gjennomført etter
de krav som gjelder i norsk lov, denne forskrift og reglement for gjennomføring av
eksamen i Westerdals Oslo ACTS’ utfyllende bestemmelser om eksamen. Studenten
dekker alle omkostninger forbundet med dette.

§ 5-3 Oppmelding til eksamen
(1) Oppmelding til eksamen gjøres automatisk for studenter som følger normert
progresjon i et studieprogram. For ny, utsatt og ekstraordinær eksamen kunngjøres
oppmeldingsrutiner og frister.
(2) Kandidater som har meldt seg til ny, utsatt eller ekstraordinær eksamen kan
trekke oppmeldingen inntil to uker før eksamen uten kostnad.

§ 5-4 Språkform ved skriftlig eksamen
(1) Dersom undervisningen i følge emnebeskrivelse/studieplan gis på et ikkeskandinavisk språk, skal eksamensoppgaven og besvarelsen i utgangspunktet gis på
undervisningsspråket. Ordbok for det aktuelle språket er da tillatt ved eksamen.
Ordbok må være uten egne notater og skal godkjennes av eksamensinspektør.
(2) Det kan søkes om å få levere eksamensbesvarelsen på et annet språk enn norsk
eller undervisningsspråket. Søknaden behandles av studieadministrasjonen.
§ 5-5 Vurderingsgrunnlag
(1) Vurderingsgrunnlaget skal være angitt i emnebeskrivelsen.
(2) Lovens krav til upartisk og faglig betryggende prøving av studentenes kunnskaper
og ferdigheter skal tilfredsstilles.
(3) Studentens kunnskaper og ferdigheter skal vurderes opp mot læringsutbyttet og
være i tråd med oppgitt pensum og i samsvar med de undervisnings- og
arbeidsformer som er gitt i emnebeskrivelsen.
(4) Alle deleksamener må bestås separat.
(5) Muntlig og praktisk eksamen skal være offentlig med mindre hensynet til
gjennomføring tilsier noe annet. Det kan gjøres unntak fra regelen om offentlighet i
enkelte tilfeller etter skriftlig søknad fra vedkommende kandidat når særlig
tungtveiende grunner tilsier det.
(6) Prosjektarbeid som gjennomføres i samarbeid med ekstern partner, kan være
underlagt fortrolighetsbestemmelser. Dersom muntlig eksaminasjon i slike tilfeller
inngår i vurderingen, kan det fattes vedtak om at eksamenssituasjonen ikke skal
være offentlig.
(7) Varigheten av den enkelte eksamen skal være angitt i eksamensplanen og
emnebeskrivelsen.
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§ 5-6 Særordninger
(1) Kandidater som har behov for særordninger ved eksamen, må søke om dette
innen fastsatte frister. Behovet skal dokumenteres. Særordninger kan innvilges for en
enkelt eksamen, for en gitt eksamensperiode, eller for hele studietiden dersom det
fremgår av dokumentasjonen at behovet er varig. Det kan gis dispensasjon fra
søknadsfristen når det fremgår av attest at behovet har oppstått etter fristens utløp.
(2) Nærmere bestemmelser om særordninger gis i utfyllende reglement til eksamen.
§ 5-7 Hjelpemidler ved eksamen under tilsyn
Tillatte hjelpemidler ved eksamen under tilsyn skal fremgå av emnebeskrivelsen. De
skal også være ført opp på samme ark som eksamensoppgaven. Kandidaten har
selv ansvar for å medbringe tillatte hjelpemidler. Kandidatene har ikke anledning til å
utveksle hjelpemidler etter at eksamen er begynt. Se for øvrig utfyllende
bestemmelser om eksamen.
§ 5-8 Fusk ved eksamen
(1) Å presentere andres arbeide som sitt eget vil betraktes som fusk eller forsøk på
fusk ved alle eksamensformer.
(2) Følgende forhold betraktes som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen som finner
sted under tilsyn:
-

å motta hjelp under eksamen

-

å besitte eller bruke hjelpemidler som ikke er tillatt etter at oppgaven er delt ut

-

å henvende seg muntlig eller skriftlig til andre eksaminander etter at oppgaven er
delt ut

(3) Ved hjemmeeksamen og andre skriftlige arbeider vil kopiering, plagiering eller
avskrift av emnelitteratur og egne og andres arbeider uten kildehenvisning, bli vurdert
som fusk eller forsøk på fusk. Se også utfyllende bestemmelser om eksamen om
intellektuell redelighet ved Westerdals Oslo ACT.
(4) Ved eksamensformer som utstillinger, forestillinger og lignende, vil plagiering av
andres ideer og konsepter være å anse som fusk.
(5) Dersom det oppstår mistanke om fusk eller forsøk på fusk ved eksamen under
tilsyn, skal kandidaten straks gjøres oppmerksom på at forholdet vil bli rapportert.
Kandidaten velger selv om han/hun vil fullføre eller avbryte eksamen.
(7) Kandidater som er kjent skyldige i fusk eller forsøk på fusk ved eksamen, får
karakteren i emnet annullert, og kan i tillegg utestenges fra høgskolen og fratas
retten til å gå opp til eksamen ved høyere utdanningsinstitusjoner i inntil ett år regnet
etter endelig vedtak i høyskolens styre (jf. lovens § 4-7 og § 4-8).
§ 5-9 Fravær fra eksamen
(1) Den som ikke møter til eksamen eller unnlater å levere eksamensbesvarelse til
fastsatt tid uten gyldig grunn, regnes som fremstilt til eksamen og registreres som
”ikke møtt”.
(2) Studenter som uteblir fra eller unnlater å levere eksamen og som påberoper seg
gyldig grunn, må snarest mulig, og senest innen 5 dager, underrette høgskolen
skriftlig om dette og vedlegge dokumentasjon. Ved egen sykdom, eller sykdom i
nærmeste familie, skal det foreligge legeerklæring. Fravær som skyldes studentens
egne disposisjoner, skal normalt ikke godkjennes.
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(3) Godkjent fravær teller ikke som eksamensforsøk i henhold til bestemmelsen i § 52 i denne forskrift og gir rett til ny eksamen uten avgift. Fravær/manglende levering
som ikke blir godkjent, teller som eksamensforsøk, og registreres som "ikke møtt”.
§ 5-10 Vurdering og karakterskala
(1) Ved eksamen benyttes normalt karakterene A – E som uttrykk for ”bestått”, mens
F betyr ”ikke bestått”. Bokstavkarakterene gis uten tillegg av pluss eller minus.
Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell, kvalitativ beskrivelse:

Symbol

Betegnelse

Generell, ikke emnespesifikk beskrivelse av
vurderingskriterier

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad
av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god
vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste
områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og
selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og
selvstendighet.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller
ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og
selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.
Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og
selvstendighet.

(2) Karakterbetegnelsene ”bestått” og ”ikke bestått” kan benyttes i emner hvor annen
karakterfastsetting er vanskelig eller uhensiktsmessig, og når dette er fastsatt i
emne- eller studieplan.
(3) Innbyrdes vekting av deleksamener og så videre, skal være fastsatt i
emnebeskrivelsen.
(4) Det kan ikke regnes gjennomsnittskarakter i studieprogram der et eller flere
emner benytter ”bestått/ikke bestått” som karakterbetegnelse.
(5) Der en eller flere deleksamener innen et og samme emne benytter ”bestått/ikke
bestått” som karakterbetegnelse skal også den sammenslåtte karakterbetegnelsen
være ”bestått/ikke bestått”
(6) Dersom en kandidat har bestått samme eksamen flere ganger, gjelder beste
karakter, og bare denne skal fremgå av karakterutskrift og vitnemål.
§ 5-11 Sensur
(1) Det skal benyttes ekstern sensor ved sensur av bachelor- og masteroppgaver og
ved klagesensur.
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(2) Ekstern evaluering av vurderingsordningen, jfr. lov om universiteter og høgskoler
§ 3-9, kan gjennomføres for deler av et studieprogram eller for ett eller flere
studieprogram samlet.
(3) Som elementer i en ekstern evaluering av vurderingsordningen kan inngå:
•

gjennomgang av vurderingsordninger nedfelt i emnebeskrivelser og studieplaner

•

evaluering av eksamensoppgaver og vurderingskriterier i et utvalg av emner som
inngår i de aktuelle studieprogrammene

•

stikkprøvekontroll av vurderinger gjennomført av intern(e) sensor(er) i et utvalg av
emner som inngår i de aktuelle studieprogrammene.

(4) Ekstern sensor:
a. oppnevnes av studieutvalget etter delegasjon fra styret
b. kan ikke være tilsatt ved høyskolen, eller ha hatt ansvar for emner ved høyskolen
i samme studieår som eksamen finner sted
c. må være ansatt på minst høyskolelektor- eller førstestilling ved universitet,
høyskole eller annen forskningsinstitusjon, på annen måte ha dokumentert
vitenskapelig kompetanse på tilsvarende nivå innen aktuelt fagområde, eller
gjennom yrkespraksis være særlig kvalifisert innen aktuelt fagområde
(5) Den som påtar seg et sensoroppdrag, har plikt til å overholde lovens hovedregel
om tre ukers sensurfrist. Med tre uker forstås 15 arbeidsdager. Ved ny sensur som
følge av klage, eller bytte av sensor som følge av uforutsett forfall, regnes
sensurfristen fra det tidspunkt ny sensor er oppnevnt.
(6) Når to interne sensorer i fellesskap skal fastsette karakter, og det ikke er mulig å
oppnå enighet om et felles sensurvedtak, avgjøres karakteren av en tredje, ekstern
sensor. Denne skal gjøres kjent med de første sensorers karakterforslag med
begrunnelse. Ved bruk av ekstern sensor vil vedkommendes vurdering være
avgjørende ved eventuell uenighet om karakter.
(7) Sensur kunngjøres på den måten høyskolen selv bestemmer. Offentliggjøring av
sensur skal ikke inneholde kandidatens navn.
(8) Ved bedømmelse av muntlig eksamen og eksamener/deleksamener der
vurderingsgrunnlaget består av praktiske presentasjoner og utøvende prestasjoner
som etter sin art ikke lar seg etterprøve og derfor ikke kan påklages, skal det
benyttes to sensorer, enten to interne eller en intern og en ekstern.
§ 5-12 Begrunnelse og klage over karakterfastsettingen
(1) Regler for begrunnelse og klage fremgår av lovens kapittel 5. I forhold som ikke
er spesielt omtalt i loven eller i denne forskrift, legges forvaltningslovens prinsipper til
grunn.
(2) Ved muntlig eksamen og eksamener/deleksamener der vurderingsgrunnlaget
består av praktiske presentasjoner og utøvende prestasjoner som etter sin art ikke
lar seg etterprøve må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakter
er meddelt. Ved annen bedømmelse er tidsfristen en uke fra kandidaten fikk mulighet
til å gjøre seg kjent med karakteren. Det er fastsatt rutine for krav om begrunnelse
(3) Begrunnelse kan gis muntlig eller skriftlig av sensor(ene). Sensor(ene)
bestemmer formen. Ved muntlig begrunnelse skal studenten gis skriftlig
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dokumentasjon for tidspunktet når begrunnelsen ble gitt. Begrunnelse skal være gitt
innen to uker etter at krav ble satt frem, jf. § 5-3 i loven.
(4) Klage på karakter må fremsettes skriftlig på fastsatt skjema innen tre uker etter at
eksamensresultatet er kunngjort. Dersom kandidaten har fremsatt krav om
begrunnelse, løper treukersfristen fra begrunnelse ble meddelt. Klagen behandles av
nye sensorer. Nytt sensurvedtak kan fattes til gunst eller ugunst for klageren. Dette
vedtaket er endelig og kan ikke påklages.
(5) Ved gruppeeksamen må klage på karakter være underskrevet av alle gruppens
medlemmer, unntatt i tilfeller av at det er gitt individuell karakter for ett eller flere av
gruppens medlemmer.
(6) Ved muntlig eksamen og eksamener/deleksamener der vurderingsgrunnlaget
består av praktiske presentasjoner og utøvende prestasjoner som etter sin art ikke
lar seg etterprøve, kan det kun klages på formelle feil av mulig betydning for
resultatet.
§ 5-13 Klage over formelle feil ved eksamen
(1) Den som har vært oppe til eksamen eller deleksamen, kan klage over formelle feil
som kan ha hatt betydning for bedømmelsen av en eller flere av kandidatenes
prestasjoner. Begrunnet klage må fremsettes innen tre uker etter at kandidaten blir
kjent med, eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen.
(2) Finner styret eller klagenemnda at det er begått feil som kan ha hatt betydning for
en eller flere av kandidatenes prestasjon eller bedømmelsen av denne, kan det
bestemmes at det skal foretas ny sensur enten bare for klageren eller for alle
kandidater ved vedkommende eksamen, eller at eksamen annulleres og ny eksamen
avholdes.
(3) Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter
reglene i § 5-12 nr 4 i denne forskriften.

KAPITTEL 6 GODSKRIVING OG FAGLIG GODKJENNING
§ 6-1 Godskriving og faglig godkjenning
(1) Tidligere gjennomførte studier, yrkesutdanning eller andre studier av to års
omfang eller mer som har gitt vitnemål fra en skole som nå er en del av Westerdals
Oslo ACT, kan ikke konverteres til et gradsgivende vitnemål (høyskolekandidat eller
bachelorgrad).
(2) Studenter kan, i henhold til reglene i UH-lovens § 3-5, søke om innpassing av /
fritak for emner, fag, eksamener eller arbeidskrav ut fra
a. beståtte emner og eksamener fra annen akkreditert utdanning
b. tidligere ikke-akkreditert utdanning og erfaring (realkompetanse)
(3) Programutvalget/opptaksutvalget avgjør søknader om godskriving eller faglig
godkjenning etter UH-lovens § 3-5.
(4) Innpasset utdanning og fritak for enkeltemner skal fremgå av karakterutskrift og
vitnemålsgrunnlag i tråd med gjeldende mal.
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(5) Dersom en student avlegger eksamen i og/eller får innpasset eller fritak fra
emner/eksamener hvis innhold helt eller delvis dekker hverandre, og disse skal inngå
i ett og samme studieprogram, skal det foretas reduksjon i antall studiepoeng.
Eventuell studiepoengsreduksjon må angis, og skal fremkomme på karakterutskrift
og av vitnemålsgrunnlag.

KAPITTEL 7 GRADER OG VITNEMÅL
§ 7-1 Tildeling av grader
Westerdals Høyskole – Oslo School of Art, Communication and Technology tildeler
gradene:
•

Høgskolekandidat, normert studietid 2 år heltid (120 studiepoeng)

•

Bachelor, normert studietid 3 år heltid (180 studiepoeng)

•

Master, normert studietid 2 år heltid (120 studiepoeng)

§ 7-2 Krav til innhold og sammensetning av graden høgskolekandidat
Graden oppnås på grunnlag av eksamen i emner med et samlet omfang på 120
studiepoeng.
§ 7-3 Krav til innhold og sammensetning av graden bachelor
(1) Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamener i emner med et samlet
omfang på 180 studiepoeng. Av disse må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved
Westerdals Oslo ACT. Krav til sammensetning av emner må være i henhold til
gjeldende studieplan.
(2) I grunnlaget for bachelorgraden skal det inngå et selvstendig arbeid
(bacheloroppgave) av minst 15 studiepoengs omfang.
§ 7-4 Tilleggsbetegnelser for graden bachelor
For oppnådd bachelorgrad angis gradens faglige innhold (tilleggsbetegnelsen) på
vitnemålet som følger: Bachelor i *betegnelse på fagområdet*
§ 7-5 Krav til innhold og sammensetning av graden master
(1) De generelle krav til graden master er fastsatt i forskrift 1. desember 2005 nr.
1392
(2) Graden master oppnås på grunnlag av eksamen i emner med et omfang på til
sammen 120 studiepoeng.
(3) I grunnlaget for mastergraden skal det inngå et selvstendig arbeid
(masteroppgaven) av minst 30 studiepoengs omfang
§ 7-6 Tittel for graden master
Studenter som har fullført masterstudiet vil få tittelen ”Master i …*studiet de har
gjennomført*.
§ 7-7 Overlapping i faginnhold
Overlapping i faginnhold mellom emner som inngår i grunnlaget for graden, kan ikke
utgjøre mer enn 10 studiepoeng.
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§ 7- 8 Vitnemål og karakterutskrift
(1) Vitnemål utstedes når alle eksamener i et studieprogram (grad eller et
årsstudium) er fullført og bestått. Samtidig utstedes Diploma Supplement. Det skal
fremgå av vitnemålet dersom utdanningen er gitt i samarbeid med andre
institusjoner.
(2) Mindre enheter eller ikke fullførte grader eller studieprogram dokumenteres ved
karakterutskrift.
(3) Vitnemål utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål, kan det utstedes duplikat.

KAPITTEL 8. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG
IKRAFTTREDELSE
§ 8-1 Utfyllende bestemmelser
(1) Rektor eller den han/hun gir myndighet kan gi utfyllende bestemmelser og
instrukser til denne forskrift. Slike bestemmelser kan ikke tilsidesette bestemmelser i
forskriften.
(2) I saker der vedtaksmyndighet ikke spesifikt er tillagt annet organ, treffes
avgjørelser henhold til dette reglementet av rektor eller den han/hun bemyndiger.
(3) Dispensasjon fra denne forskrift kan bare gis av styret selv.
§ 8-2 Ikrafttredelse
Forskriften gjøres gjeldende fra 1.mars 2015
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