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Aktiviteter 
 

1. Rektor kan vedta regler for adgang til kontinuasjonseksamen for andre enn studenter 

med ikke bestått karakter eller gyldig fravær ved ordinær eksamen jf. forskrift om 

opptak, studier og eksamen ved HINN § 6-8 (7). 

2. 
Hjemmelen til å vedta slike regler skal ikke brukes til å gi individuelle dispensasjoner 

fra hovedregelen, eller til å etablere ulike løsninger mellom fakultetene eller 

instituttene, med mindre det foreligger saklig grunn til det. 

3. Studenter som er inne i sitt siste semester på en utdanning som fører fram til bachelor- 

eller mastergrad kan delta på kontinuasjonseksamen for å forbedre et allerede bestått 

resultat. Dette forutsatt at det ikke skal arrangeres en ordinær eksamen i emnet før 

studenten fullfører studieprogrammet. 

4. Studenter som er på utvekslingsopphold i regi av høgskolen når ordinær eksamen 

avholdes gis tilgang til kontinuasjonseksamen. 

5. Studenter som har omfattende tillitsverv på fakultets- eller institusjonsnivå ved 

høgskolen eller på nasjonalt nivå, kan etter søknad gis tilgang til 

kontinuasjonseksamen. Søknader vil bli behandlet individuelt, men normalt vil det 

forutsettes at vervet har et omfang tilsvarende 10 timer pr. uke eller at vervet i 

perioder har omfattende omfang. 

6. I de tilfeller et emne avvikles og ordinær eksamen arrangeres for siste gang gis det 

tilgang til kontinuasjonseksamen for å forbedre et allerede bestått resultat. 



7. Tilgang til kontinuasjonseksamen forutsetter i alle tilfeller at høgskolen skal arrangere 

slik eksamen for studenter med stryk eller gyldig fravær ved ordinær eksamen. 

8. Studenter søker om tilgang til kontinuasjonseksamen etter disse reglene til fastsatt 

oppmeldingsfrist. Søknad rettes på e-post til høgskolen. Studenter med ikke bestått 

karakter eller gyldig fravær ved sist avholdte ordinære eksamen melder seg til 

kontinuasjonseksamen i Studentweb. 

9. 
Vedtak etter søknad om tilgang til kontinuasjonseksamen er å anse som enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages til den som har fattet vedtaket. 
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