Trekk under eksamen
Ved akutt sykdom og andre særskilte grunner til fravær under eksamen
En kandidat som blir syk under eksamen, må levere trekkskjema, straks oppsøke lege og levere
legeattest senest to døgn etter eksamen. Er det ikke mulig å få en legeattest senest to døgn etter den
første eksamen som attesten gjelder for, må eksamenskandidaten gi fakultetet beskjed om dette innen
fristens utløp. Dette følger av eksamensforskriften § 17 2. ledd, 2. og 3. punktum.
Godkjent legeattest gir rett til utsatt prøve etter eksamensforskriftens § 21. Legeattesten skal inneholde
opplysning om hvilken eksamen den gjelder for, samt tidsrom for sykemeldingen. Sykemeldinger til bruk
overfor arbeidsgiver godtas ikke. Attesten skal være relatert til selve eksamenen. Dersom en kandidat av
annen gyldig grunn enn sykdom ikke kan fullføre eksamen, må dette attesteres på tilsvarende måte som
ved sykdom. Slike forfall må godkjennes av fakultetet.

Trekk under eksamen
Kandidater som framstiller seg til skoleeksamen, men som likevel ikke vil levere besvarelse, må fylle ut
og levere trekkskjema før lokalet forlates. Ved andre typer eksamen hvor det er satt frist for innlevering,
må trekkskjema leveres innen denne fristen. Kandidater som leverer blank besvarelse, eller besvarelse
som åpenbart ikke er et forsøk på en faglig besvarelse, anses også for å ha trukket seg fra eksamen.
Kandidater som har levert eksamensbesvarelse, kan ikke unndra seg sensur. Ovennevnte følger av
eksamensforskriften § 16 2. ‐ 4. ledd.
Det er anledning til å framstille seg til samme eksamen ved Universitetet i Tromsø ‐ Norges arktiske
universitet inntil tre ganger, jf. eksamensforskriften § 25. Vi gjør oppmerksom på at en kandidat som
har trukket seg fra eksamen, anses for å ha framstilt seg til eksamen i henhold til ”tregangersregelen”.
Hva som regnes som å framstille seg til eksamen, er beskrevet i § 16. Trekk under eksamen betraktes
ikke som ”stryk”, og det er følgelig ikke adgang til å kontinuere, jf. eksamensforskriften § 22.
Reglementet er gjengitt på nettsidene til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Trekkmelding
Jeg bekrefter at jeg har gjort meg kjent med de ovennevnte bestemmelser som gjelder i
forbindelse med trekk under eksamen.
Jeg trekker meg med dette fra eksamen i emnet:
Fødselsnr:
Dato:

\

Kand.nr:

Navn:
Underskrift:

Sist endret den 31. mars 2014 av rådgiver Erlend Berntsen, Avdeling for utdanning

