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Informasjon om eksamen i maritime fag våren 2020 
Maritime fagskoler 21.04.2020 

 

Eksamensdatoer Alle eksamener skal gjennomføres på samme dato som opprinnelig planlagt ihht vedtatt eksamensplan.  
 

Eksamen for første års studenter  Eksamen utgår og emnekarakteren for 2019/2020 blir gjort gjeldende som endelig karakter på 
karakterutskriften for de som skal fortsette fra operativt nivå til ledelsesnivå for hhv. dekks- eller 
maskinoffiser utdanning. DVS at emne karakteren på første året kvalifiserer for opptak til andre året.  

Eksamen for andre års studenter For studenter som avslutter sin utdanning på ledelses nivå våren 2020 for hhv. dekks- eller maskinoffiser 
utdanning vil det bli sluttvurdering for STCW – emner ved hjelp av digital hjemme eksamen. Denne 
eksamen vurderes med bestått/ikke bestått. For redskapsfagene matematikk, fysikk og norsk benyttes 
emnekarakterer som sluttvurdering. 

Tid til eksamen I emneplaner er det oppført hvor lang tid studentene skal ha for gjennomføring av skoleeksamen. Når 
man nå endrer fra skriftlig skoleeksamen til digital hjemmeeksamen på disse, kopieres tiden som var 
besluttet OG det legges til 30 minutter slik at studenter som ikke har erfaring med digital innlevering får 
tilstrekkelig tid til å levere eksamensoppgaven. Ekstra tid for studenter med dysleksi innvilges etter 
vanlige retningslinjer. 

Karakter som gis til eksamen Karakterskala endres fra gradert karakter til bestått/ikke bestått. Endelig karakter som blir stående på 
vitnemålet vil være emnekarakter. Dette under forutsetning av at eksamen er bestått.  

Første års studenter som har fartstid nok 
og ønsker å løse ut sertifikat D4/M4 i 
sommer. 

Det gis mulighet til å gjennomføre digital hjemme eksamen i alle konvensjonsemner. Støtteemner fritas 
for eksamen og godkjent emnekarakter blir stående som endelig karakter på vitnemålet.  
 
Det må leveres en begrunnet søknad til rektor om å få ta eksamen på første året.  
NB for de som velger å ta eksamen utgår punktet om bestått emnekarakter som grunnlag for opptak til 
andre året.  DVS at ved en eventuell ikke bestått eksamen er man ikke kvalifisert til opptak på andre 
året og får heller ikke bestått første års studie etter vanlige regler.  

Kontinuasjon eksamen i STCW emner og 
norsk for første og andre året 

For de studenter som har «ikke bestått» på en tidligere eksamen og derfor skal gjennomføre 
kontinuasjonseksamen vil denne/disse bli gjennomført som digital hjemme eksamen. 
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Kontinuasjon eksamen i matte og fysikk for 
første og andre året 

For de studenter som har «ikke bestått» på en tidligere eksamen og derfor skal gjennomføre 
kontinuasjonseksamen vil disse blir gjennomført som ordinær skole eksamen. 

Studenter som har tatt opp igjen «ikke 
beståtte» emner på første året 

For studenter som har fulgt undervisningen i emner gjennom året og har gjennomført alle arbeidskrav, 
prøver, etc vil eksamen utgå og emnekarakteren for 2019/2020 blir gjort gjeldende som endelig karakter 
på karakterutskriften for de som skal fortsette fra operativt nivå til ledelsesnivå for hhv. dekks- eller 
maskinoffiser utdanning. DVS at emne karakteren på første året kvalifiserer for opptak til andre året.  

Studenter som skal opp til eksamen uten å 
ha fullført alle arbeidskrav  

Hvis der er arbeidskrav, kurs etc som studentene ikke får anledning til å ta før eksamen kan rektor gjøre 
vedtak om at de likevel skal kunne gjennomføre eksamen. Her må rektor gjøre et enkeltvedtak om at 
studenten kan få ta eksamen, men studenten skal ikke gjøres kjent med resultatet før emnekarakter har 
fått status som bestått. Hvis studenten ikke består emnekarakter skal eksamen bli annullert. 

Studenter som starter på andre året og 
ikke klarer å fullføre dette 

Disse studentene vil få muligheten til å ta alle eksamener for første året slik at de kan løse ut sertifikat. 
Denne muligheten vil bli gitt til ordinær eksamen våren 2021. 

Søknad om sertifikater Det vil ikke være mulig å søke ut sertifikater hos Sjøfartsdirektoratet før det foreligger dokumentasjon på 
eksamen og at de ordinære gjeldende krav om kompetanse, fartstid, kadett tid, sikkerhetsopplæring og 
helseattest er oppnådd.  

Hva gjør første års studentene i den tiden 
de skulle hatt eksamen? 

Her gjelder skolens egen plan laget i eget skriv  

Fusk på eksamen Fusk omfatter kommunikasjon med andre enn eksamensansvarlig, og bruk av hjelpemidler som ikke er 

tillatt.   Fusk omfattes også av plagiat eller uselvstendig kildebruk. Forholdene behandles i henhold til 
retningslinjene ved den enkelte skole. 

Studenter som ikke kan sitte hjemme på 
eksamen 

Det finnes studenter som av ulike grunner ikke kan sitte hjemme. Disse studentene må søke rektor om 
skolen kan tilby andre gode løsninger. 

Opptjening av kadett tid i sommer Studenter som ønsker å opptjene kadett tid i sommer, vil få mulighet til dette selv om de mangler 
enkelte kurs og arbeidskrav. Dette aksepteres under forutsetning om at skolene legger til rette for at 
studentene får anledning til å fullføre manglende kurs og arbeidskrav når skolene igjen er i normal drift.   

Kontinuerings eksamen til høsten Kontinueringseksamen til høsten må gis i samme form som hoved eksamen. Dvs hvis de har digital 
hjemmeeksamen i vår må denne og gjennomføres som kontinueringseksamen. 

Vedlegg til eksamen Vedlegg som studentene skal skrive/tegne i vil bli leveres ut evt sendes i post til den enkelte student i 
god før tid før eksamen. 

 

 


