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Hei,
I beskrivelsen av hvordan FS beregner fristen for klage på formelle feil, så står det under punkt 11.2 i
manual for Studentweb:
Utvidelse av klagefrister
Hvis studenten søker om begrunnelse, blir fristen for å klage på sensur utvidet. Ny frist beregnes da
til 21 dager etter at begrunnelsen er ferdigbehandlet.
Studenten kan fremdeles klage på sensur mens begrunnelse behandles. Det beregnes ingen frist i
dette tidsrommet. Ny beregning av frist kommer når begrunnelse er ferdigbehandlet.
Hvis studenten klager på formelle feil, blir også fristen for å klage på sensur utvidet. Ny frist
beregnes da til 21 dager etter at klagen på formelle feil er ferdigbehandlet.
Hvis studenten ber om begrunnelse eller klager på sensur FØR fristen for å klage på formelle feil
utløper, utvides fristen for å klage på formelle feil med det antall dager det har tatt å behandle
begrunnelsen eller sensurklagen.
Slik som jeg forstår dette så blir dato beregnet ut fra kunngjøringsdato, og evt. fratrukket tid som er
brukt til begrunnelse og klagebehandling.
I Lov om universiteter og høgskoler står følgende:
§ 5-2.Klage over formelle feil ved eksamen
(1) Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter
at han eller hun er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage må
fremsettes for institusjonen. Institusjonen kan fastsette kortere klagefrist enn tre uker ved ikke
bestått forprøve. Klagefristen kan ikke settes kortere enn én uke.
(2) Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen
av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte
arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer.
Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 5-3.
(3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen
etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen
foreligger.
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Ut fra punkt (3) i UH-loven så tolker jeg at klagefristen på 21 dager skal løpe fra kandidat har fått
begrunnelse/evt. ny sensur etter klage og ikke fratrukket evt. dager mellom kunngjøring og
begrunnelse/klage.

Ved UiS så vises følgende melding hvis knappen har forsvunnet:
Klage på formelle feil ved eksamen
Fristen for å klage på formelle feil ved eksamen i Studentweb er gått ut. Hvis det er forhold rundt
denne eksamen du nylig er gjort oppmerksom på, og som du mener tilsier en klage på formelle feil,
må du kontakte administrasjonen ved lærestedet.
Brukes hvis du mener det er begått formelle feil ved eksamen som kan ha hatt betydning for din
prestasjon eller bedømmelsen av denne. Dette kan eksempelvis være feil med eksamensoppgavene,
eksamensavviklingen eller sensuren.
Første del her er felles for alle, mens vi på UiS har lagt til det siste avsnittet.
Vårt ønske var at knappen kunne vises i 3 uker etter kunngjøring av klagesensur/evt. svar på
begrunnelse var gitt slik at den stemmer overens med de som står i UH-loven.

