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ORDENSREGLER VED EKSAMEN FORKURS MATEMATIKK
Emnekode: FORGLU
1. Før eksamensoppgavene deles ut
Eksamenskandidatene må møte opp i god tid og skal sitte ved sine respektive plasser senest 15 minutter før
eksamen begynner. Eksamensplassene som skal benyttes er merket med skilt og ordensregler er lagt ut.
Eksamensvaktene vil anvise plass for yttertøy og bagasje.
Kandidater som har fått innvilget individuell tilrettelegging får anvist egne plasser som er merket særskilt.
Mobiltelefoner er ikke tillatt. Hvis de tas med, skal de være slått av og oppbevares i kandidatens bortsatte
yttertøy/bagasje. Klokker er ikke tillatt.
Kandidater som kommer innen kl. 1000 får fortsatt gjennomføre eksamen uten at det legges til noe ekstra tid.
Kandidater som kommer etter kl. 1000 vises bort.
Bag/sekk, med hjelpemidler til eksamens del 2 kan oppbevares lukket i nærheten av sitteplassen.
Hjelpemidler til eksamen:
På Del 1 er skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler eneste tillatte hjelpemidler. På Del 1 er
det ikke tillatt å bruke datamaskin. Merk at ved særskilt tilrettelegging av prøven er det heller ikke tillatt å bruke
andre hjelpemidler enn de som er spesifisert ovenfor.
På del 2 er alle hjelpemidler er tillatt. Det er ikke tillatt med samskriving, chat og andre muligheter for å kunne
utveksle informasjon med andre under eksamen.
Kandidatene må på prøvedagen selv velge og bruke hensiktsmessige hjelpemidler. På enkelte oppgaver skal
kandidaten bruke digitale verktøy (datamaskin med regneark og graftegner). Under prøven har kandidatene ikke
anledning til å kommunisere med hverandre eller utenforstående.
Finnes en kandidat i besittelse av hjelpemidler som ikke er angitt i eksamensoppgaven, eller som ikke er godkjent
på forhånd, blir dette betraktet som forsøk på fusk.
Legitimasjon: Ha legitimasjonen klar på pulten. Dersom en kandidat ikke kan forevise gyldig legitimasjon, må
han/hun regne med å bli bortvist. Gyldig legitimasjon er bankkort med bilde, sertifikat eller pass.
2. Under eksamen
Eksamensoppgavene til begge delene av eksamen utleveres presis ved eksamenstidens begynnelse. Omslag med
innføringspapir og kladd blir også delt ut.
Like etterpå starter registrering av kandidatene. Kandidaten legitimerer seg, signerer på en
«eksamenskandidatliste» for fremmøtet og får samtidig tildelt sitt kandidatnummer som skal føres på
omslagsarket.
Skriv med sort blekk, sort tusjpenn eller sort kulepenn. Årsaken til dette kravet er at din eksamensbesvarelse må
kopieres opp i flere eksemplarer før den sendes til sensorene. Blyant og ulike typer blått blekk har vist seg å ofte gi
dårlige og utydelige kopier, noe som igjen medfører problemer i forbindelse med sensureringen.
Toalettbesøk: Ved toalettbesøk skal vakten henvise til hvilket toalett som skal benyttes.

Pauser: Røykepauser og andre pauser bør begrenses til 10 minutter av gangen (kandidater som har fått
tilretteleggingen hviletid unntas fra dette). Kandidater som er i pause samtidig, skal ikke på noen måte
kommunisere med hverandre. Det er ikke tillatt å gå på kiosk/butikk i pausen. Tas pausen utenfor bygget hvor
eksamen foregår, bør kandidaten oppholde seg i nærheten av ytterdøra. Kandidatene skal ikke ha tilgang til aviser,
annet skriftlig materiale, eller elektronisk utstyr under pauser.
Trekk under eksamen: En kandidat som ønsker å trekke seg fra eksamen, må fylle ut skjemaet «Trekk under
eksamen». Dette må gjøres også om årsaken til trekk er sykdom. I det siste tilfellet må kandidaten levere
legeerklæring til eksamensansvarlig fakultet innen to døgn hvis han/hun ønsker rett til utsatt prøve.
En kandidat som trekker seg fra eksamen / har levert besvarelse, kan ikke forlate eksamenslokalet før tidligst 1
time etter at eksamen har begynt (karantenetid).

3. Avslutning av eksamen
Eksamensvaktene opplyser til kandidatene når eksamenstiden er ute. Del 1 av besvarelsen leveres innen 1100, og
del 2 innen kl. 1400.
Nummerering og merking av innleveringen skjer fortløpende. Toppteksten som skal føres på hvert ark innbefatter
kandidatnummer, dato, sidetall og emnekode. Kandidatens navn skal ikke påføres besvarelsen. Videre kan man
kun levere inn hele ark. Rettelse av sidetall kan skje ved bruk av korrekturlakk/korrekturtape NB! Sidene klistrer
seg sammen!, eller ved å stryke over feil sidetall og tydelig føre opp det korrekte tallet ved siden av. Bruk av A og B
side til et tall skal ikke forekomme.
Den elektroniske delen av eksamen legges i en lett gjenkjennelig mappe på minnepinnen. Minnepinnen gis til
eksamensvakten ved eksamens slutt, som tar med seg besvarelsens del 2 og skriver ut de dokumentene som
ligger på minnepinnen. Hele oppgavens del 2 tas så med tilbake til kandidaten som under oppsyn går gjennom
innleveringen – se spesielt etter at alle sidene fra minnepinnen er kommet med, og at alle sidene er merket i
henhold til overstående.
Det er kandidatenes eget ansvar å ha sin eksamensbesvarelse klar til innlevering når eksamenstiden har løpt ut.
Eksamensvaktene har med andre ord ikke ansvar for å klargjøre/nummerere eksamensbesvarelser til kandidater
som ikke har gjort dette selv innen tidsfristen. I tilfeller hvor en kandidat ikke er ferdig med å nummerere/klargjøre
sin besvarelse når eksamenstiden er løpt ut, vil eksamensvakten inndra besvarelsen. Besvarelsen legges i en
konvolutt slik den foreligger, og konvolutten limes igjen, påføres kandidatnummer, klokkeslett, samt en kort
forklaring på hvorfor den ikke er ferdig klargjort.
Kandidatene må forlate eksamenslokalet straks etter at eksamensbesvarelsen er levert, eventuelt umiddelbart
etter karantenetiden på 1 time.
Det er ikke tillatt å bringe Universitetets innføringsark, skrevne eller uskrevne, ut av eksamenslokalet. Unntaket er
din egen kopi. Det blir foretatt kontroll med henblikk på dette.

4. Ved brannalarm
Dersom brannalarmen går blir kandidatene sittende på sine plasser og avventer nærmere beskjed. Beskjed skal
være gitt innen 3 minutter. I løpet av denne tiden orienterer en på forhånd utpekt eksamensvakt om mulige
fluktveier. Eksamensvaktene forholder seg rolig, og ser til at ingen av kandidatene forlater sine plasser.
Dersom årsaken til utløst alarm ikke er klarlagt inne 3 minutter skal evakuering finne sted. Eksamen blir da å
betrakte som avbrutt, og ny eksamen vil bli satt opp så snart som mulig.

