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Studenter som er tatt opp ved Norsk barnebokinstitutts studier har adgang til å avlegge 

eksamen så sant vedkommende har meldt seg opp til eksamen innen angitt tidsfrist og 

arbeidskravene til studiet er oppfylt. 

 

Eksamen består av flere mindre komponenter som inngår i læringsprosessen.  

 

Eksamensformer 

Følgende eksamensformer kan tas i bruk: 

 Gruppeopplegg og foredrag 

 Mappeinnlevering 

 Muntlig prøve 

 Skriftlig hjemmeoppgave 

 Semesteroppgave 

 Formidlingsopplegg 

 Undervisningsopplegg  

 

Gruppeopplegg og foredrag: 

Gruppeopplegg innebærer at studenten holder en kollektiv forberedt, muntlig redegjørelse av 

en fastlagt lengde over et oppgitt tema. Foredrag innebærer at studenten holder en individuell 

forberedt, muntlig redegjørelse av en fastlagt lengde over et gitt emne. 

 

Mappeinnlevering:  

Mappeinnlevering innebærer at studenten lever obligatoriske og selvvalgte oppgaver til en 

eksamensmappe innen det omfang, den form, og til den tid som er angitt.  

 

Muntlig prøve 

Muntlig prøve innebærer at studenten gjør rede for deler av pensum med utgangspunkt i 

spørsmål fra en eksamenskomité. Der det er relevant kan komiteen også be om utgreiinger i 

forbindelse med innleverte skriftlige oppgaver. Prøven vil normalt avholdes innenfor 30 

minutter. Samtalen innledes med at studenten legitimerer seg. 

 

 

Skriftlig hjemmeoppgave  

Skriftlig hjemmeoppgave innebærer at studenten arbeider individuelt over et angitt tidsforløp 

med en skriftlig besvarelse over et oppgitt emne.    

 



Semesteroppgave  

Semesteroppgave innebærer at studenten arbeider individuelt over et angitt tidsforløp med en 

skriftlig besvarelse over et selvvalgt emne innenfor en oppgitt ramme.    

 

Formidlingsopplegg 

Formidlingsopplegg innebærer at studenten planlegger og beskriver et formidlingsprosjekt 

som er teoretisk og praktisk relevant for det aktuelle studieemnet. Skisse for opplegget skal 

forelegges ansvarlig lærer til avsatt tid for forhåndsgodkjenning. Skriftlig rapport over 

formidlingsopplegget skal innleveres til studentens eksamensmappe. Rapporten skal 

presentere opplegget og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til intensjon, gjennomføring 

og resultat. 

 

Undervisningsopplegg: 

Undervisningsopplegg innebærer at studenten forbereder og avholder et 

undervisningsopplegg i forbindelse med undervisningen eller i en praksisrelatert 

undervisningssammenheng. I sistnevnte tilfelle skal skisse for opplegget forelegges ansvarlig 

lærer til avsatt tid for forhåndsgodkjenning. Skriftlig rapport over undervisningsopplegget 

innleveres til studentens eksamensmappe.  

 

Eksamenskomité 

De ulike eksamenskomponentene til avsluttende eksamen blir vurdert av en eksamenskomité 

bestående av to personer, oppnevnt av styret. Ett av medlemmene skal ha akademisk 

førstestillingskompetanse. For deleksamen i løpet av studiet vil det kunne bli benyttet intern 

sensur der begge komitémedlemmene er hentet fra det ordinære lærermiljøet. For avsluttende 

eksamen skal det benyttes ekstern sensur hvor kun ett av medlemmene hentes fra det ordinære 

lærermiljøet, mens ett av medlemmene ikke skal ha en ordinær tilknytning til studiet. For 

forfatterutdanningene gjelder at ett av medlemmene skal besitte relevant kunstnerisk 

kompetanse. 

 

Vurdering 

Sensuren skal foreligge innen tre uker etter innlevering. Vurderingen skal være enten bestått / 

ikke-bestått, eller gradert etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-

bestått.  

 

Vitnemål 

Etter avsluttende prøver vil det utferdiges vitnemål for det samlede studium. Dersom en 

student etter tredje gangs prøve i en modul ikke har bestått denne, vil det ikke kunne 

utferdiges vitnemålet for et samlet studium, kun for de enkeltmoduler som er bestått. 

 

Kontinuasjonsadgang og kontinuasjonsavvikling 

Det gis adgang til å kontinuere to ganger pr eksamen. 

 

Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær evaluering, og senest 

innen fire uker etter klagefristens utløp. 



Klageprosedyre 

Eventuell klage på karakter skal være begrunnet og innlevert skriftlig senest tre uker etter at 

karakter er offentliggjort. Klagen vil bli behandlet av en ny eksamenskomité oppnevnt av 

styret.  

 

Eventuell klage på denne avgjørelsen, eller på formelle feil, annullering eller utestenging skal 

være begrunnet og innlevert skriftlig senest tre uker etter at karakter eller vedtak er 

offentliggjort. Klagen vil bli behandlet av instituttets klagenemnd. Det gis ikke adgang til å 

klage på deres avgjørelse. Se også Universitets- og høgskolelovens § 5. 

 

Annullering 

Styret selv eller institusjonens klagenemnd kan annullere opptaket til studiet, eksamen eller 

prøve dersom kandidaten ved hjelp av uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp 

til eksamen eller prøve, eller til å delta ved studiet. Likeså hvis kandidaten har forsøkt å fuske 

eller har fusket i forbindelse med eksamen, eller under gjennomføring av studiet. Se også 

Universitets- og høgskolelovens § 4. 

 

 

 

 

 


