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STUDIEREGLEMENT  
FOR  

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE 
 

Sist revidert av styret 22.06.2016. Gjeldende fra 01.07.2016. 
 

Reglementet er fastsatt med hjemmel i Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og 
høyskoleloven) og Forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). 

 
 

Kapittel 1 – Opptak 
§ 1-1 Opptakskrav 
1. Opptakskravet til studier ved Atlantis Medisinske Høgskole (AMH) er generell 
studiekompetanse med eventuelle tilleggskrav. Tilleggskrav utover generell studiekompetanse 
fremkommer av den aktuelle studieplanen. I særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet 
om generell studiekompetanse.  
 
2. Søkere som fyller 25 år eller mer i opptaksåret og som ikke oppfyller de formelle 
opptakskravene, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er relevant 
kunnskap søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning 
eller på annen måte.  
 
Opptakskrav er nærmere beskrevet i Retningslinjer for opptak ved Atlantis Medisinske Høgskole. 
  
§ 1-2 Søknad om opptak og kontraktsforhold 
1. Ordinær søknadsfrist for opptak til høstsemesteret er 15. april og for opptak til vårsemesteret 
15. november. Styret kan i spesielle tilfeller fastsette annen søknadsfrist.  
 
2. Forutsatt at det er ledige studieplasser etter ordinær søknadsfrist, vil høyskolen praktisere 
rullerende opptak, som betyr at studentene kan søke om opptak helt frem til studiestart. Dersom 
det etter søknadsfristens utløp er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkere 
etter bestemmelsene gitt i opptaksforskriften.  
 
3. Søkere som får tildelt studieplass må innen angitt frist returnere undertegnet studiekontrakt, 
der det bekreftes at han eller hun aksepterer den tildelte studieplassen. Ved slik aksept er søkeren 
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registrert som student ved høyskolen med de vilkår som fremgår av studiekontrakten.  
 
4. Etter angrerettloven har studenten 14 dagers angrerett etter kontraktinngåelse. Dato regnes fra 
når kontrakten er signert av begge parter. Ved bruk av angreretten har studenten ingen 
betalingsforpliktelser overfor høyskolen, og eventuelle innbetalinger som allerede er gjort vil 
tilbakebetales.  
 
Dersom studenten trekker seg fra studiene etter angrefristens utløp, men før studieoppstart, vil 
høyskolen innkreve påmeldingsavgiften. Dersom studenten trekker seg fra studiene etter 
angrefristens utløp, og etter studieoppstart, er studenten forpliktet til å betale studieavgiften for 
inneværende semester.  
 
Oppsigelse av studieplass bør skje skriftlig, og skal bekreftes mottatt av høyskolen. 
 
5. Klage på avgjørelse om opptak skal fremmes skriftlig, og stiles til høyskolens klagenemnd. 
Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til 
vedkommende søker. 
 
Opptaksprosessen er nærmere beskrevet i Retningslinjer for opptak ved Atlantis Medisinske 
Høgskole. 
 
§ 1-3 Betalingsforpliktelser 
Studenter skal betale påmeldingsavgift, studieavgift og andre avgifter i samsvar med betingelser 
som fremgår av studiekontrakten.  
 
§ 1-4 Godskriving og godkjenning av annen utdanning 
Det kan gis fritak for eksamen når det kan dokumenteres at tilsvarende eksamen er bestått ved 
AMH eller annen institusjon. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak,  
jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. 
 

Kapittel 2 – Studier, studierett og utdanningsplan 
§ 2-1 Studierett 
1. Den som har akseptert tilbud om studieplass har studierett i henhold til normert studietid for 
det aktuelle hel- eller deltidsstudiet han eller hun er tatt opp til.  
 
2. Studieretten kan normalt beholdes i forlenget studietid, jf. § 2-2.  
 
3. Studieretten innebærer rett til deltakelse i undervisning, veiledning, øvelser og oppgaveløsning 
mv. i det studiet studenten er tatt opp til. Ved forlenget studietid kan det gis begrensninger i 
retten til deltakelse. Studierett gir videre rett til å gjennomføre eksamen i henhold til den 
vurderingsform som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende studieplan. 
 
4. Studieretten opphører når studieprogrammet er fullført.  
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5. Studenter kan permanent eller midlertidig miste studieretten til det studiet de er tatt opp til når 
studenten: 

a)    Ikke betaler studieavgiften innen frister som fremgår av studiekontrakten 
b)    Har overskredet den fastsatte grensen for studietid, jf. § 2-2 
c)    Ikke oppfyller krav til studieprogresjon jf. § 2-7 
d)    Har brukt opp sine forsøk til eksamen, jf. § 3-3 
 

Studenter som har mistet studieretten kan søke om nytt opptak til samme studium. En 
forutsetning for nytt opptak er at alle forfalte betalingsforpliktelser er innfridd. 
 
§ 2-2 Forlenget studietid (fullføringsfrister) 
Følgende fullføringsfrister gjelder:  

a)     For studenter på bachelorstudier (180 sp) er fullføringsfristen to år utover normert 
studietid, slik denne er angitt i studiekontrakten   

b)    For studenter på årsstudier (60 sp) er fullføringsfristen ett år utover normert studietid, 
slik denne er angitt i studiekontrakten 

c)     For studenter på halvårsstudier (30 sp) er fullføringsfristen ½ år utover normert 
studietid, slik denne er angitt i studiekontrakten 

For studenter som har fått innvilget permisjon etter § 2-6 (1) kommer permisjonstiden i tillegg.  
 
§ 2-3 Utdanningsplan 
1. Alle studenter som får opptak til studier med et omfang på 60 studiepoeng eller mer, skal ha en 
utdanningsplan, jf. § 4-2 i universitets- og høyskoleloven. Utdanningsplanen skal inneholde 
bestemmelser om høyskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens 
forpliktelser overfor høyskolen og medstudenter.  
 
2. Utdanningsplanen har to deler, en generell del og en programspesifikk del. Den generelle delen 
er felles for alle studenter og inneholder gjeldende lover, forskrifter og reglementer ved AMH.  
Den individuelle, programspesifikke delen viser navnet på studieprogrammet studenten er tatt 
opp til og hvilke emner studenten skal ta hvert semester i fastsatt studieløp. 
 
3. Studenten plikter å godkjenne utdanningsplanen hvert semester innen gjeldende frister.  
 
§ 2-4 Bytte av studium og/eller studiested 
Det kan gis anledning til bytte av studium og/eller studiested. Bytte av studium/studiested kan 
kun skje ved oppstart av et nytt emne, og etter skriftlig søknad. Søknadsfrist er 1. juli for endring 
med virkning fra og med påfølgende høstsemester, og 1. desember for endring med virkning fra 
og med påfølgende vårsemester. Studenter som bytter studium må være forberedt på at det kan 
være nødvendig å ta hele nye emner, med faglig overlapp fra emner de allerede har bestått. 
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§ 2-5 Studieavbrudd  
1. Ved avbrudd under studiet plikter studenten å betale studieavgiften for påbegynt emne. Ved 
oppsigelse innen 1. juli bortfaller plikten til å betale studieavgift fra og med påfølgende 
høstsemester. Ved oppsigelse innen 1. desember bortfaller plikten til å betale studieavgift fra og 
med påfølgende vårsemester. 
 
2. Oppsigelse av studieplass bør skje skriftlig, og skal bekreftes mottatt av høyskolen. Det er 
studentens ansvar å dokumentere at oppsigelse er foretatt innen fastsatte frister.  
 
3. Dersom studenten opplever uforutsette og alvorlige forhold som gjør videre studier umulig 
eller urimelig tyngende ("personlig force majeure"), kan studenten søke om å bli meldt ut av 
studiet. Søknaden skal dokumenteres med legeattest eller annen informasjon som dokumenterer 
at videre studier er umulig eller urimelig tyngende. AMH vurderer på bakgrunn av fremlagt 
dokumentasjon om det foreligger dokumentert utmeldingsgrunn. Dersom utmeldingsgrunn 
foreligger blir studenten fritatt for videre betalingsforpliktelser. For inneværende semester betaler 
studenten kun for mottatt undervisning. Studenten har full betalingsplikt frem til han/hun sender 
søknad vedlagt dokumentasjon til høyskolen. Dersom AMH vurderer at det ikke foreligger 
utmeldingsgrunn, har studenten adgang til å klage. Klage skal fremmes skriftlig, og stiles til 
høyskolens klagenemnd. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er 
kommet fram til vedkommende student. 
 
§ 2-6 Permisjon 
1. Det gis anledning til å søke om inntil ett års permisjon fra studiet i løpet av studietiden, grunnet 
fødselspermisjon, sykdom, førstegangstjeneste og personlig force majeure. Studenten kan søke 
om permisjon gjennom hele året. Dersom det søkes om permisjon etter 1. september for 
høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret, vil semesteravgiften kreves innbetalt. Permisjon 
skal dokumenteres med legeattest eller annen relevant dokumentasjon. Permisjon vil ikke inngå i 
tidsberegning for forlenget studietid. Det kan i særlige tilfeller innvilges permisjon for mer enn 
ett år.	  
 
2. Det gis anledning til å søke om inntil ett års ubegrunnet permisjon (frivillig opphold i 
studiene). Søknadsfrist er 1. juli for påfølgende høstsemester og 1. desember for påfølgende 
vårsemester. Studenten blir ikke belastet med studieavgift i permisjonstiden. Ubegrunnet 
permisjon vil inngå i tidsberegning for forlenget studietid. 
 
3. Ved permisjon vil studenten miste tilgangen til læringsplattformen og Studentweb, og kan ikke 
avlegge eksamen før permisjonen er utløpt. Studenten er selv ansvarlig for å kontakte høyskolen i 
rimelig tid før permisjonen utløper for å få aktivert nødvendige tilganger. 
 
4. Studenter som ikke ønsker å gjenoppta plassen etter endt permisjon må sende høyskolen en 
skriftlig oppsigelse innen frister gitt i § 2-5 (1).  
 
5. Studenter som søker om permisjon må være oppmerksomme på at det kan forekomme 
endringer i studieplaner som kan føre til tilpasningsproblemer etter tilbakekomst fra permisjon, 
for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.  
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§ 2-7 Studieprogresjon 
1. Ordinær studieprogresjon fremgår av studieplan innenfor det enkelte studium. 
Studenter kan maksimalt være 60 studiepoeng forsinket i studieløpet. Studenter som ikke 
tilfredsstiller studieprogresjonskravet får tilbud om opphold i studiene (progresjonspermisjon) for 
å kunne innhente manglende eksamener. Studenten vil ikke bli belastet med studieavgift i denne 
perioden. Progresjonspermisjon vil inngå i tidsberegning for forlenget studietid (fullføringsfrist).  
 
2. Studenten skal som hovedregel følge ordinær studieprogresjon. I særskilte tilfeller kan 
studenten søke om å gjennomføre (forsere) studiet på kortere tid enn normert. Slike søknader kan 
innvilges for to emner (60 sp) av gangen. Studenten må kunne dokumentere at en slik forsering er 
realistisk. Studenten må betale ordinær studieavgift for normert studietid selv om studiet 
gjennomføres på kortere tid. 
 
§ 2-8 Studiepoengreduksjon 
Dersom en student avlegger eksamen i forskjellige emner eller studieprogram hvis innhold delvis 
dekker hverandre, vil dette medføre reduksjon i antall studiepoeng på vitnemålet eller 
karakterutskrift. 
 
§ 2-9 Krav til studiedeltakelse     
Styret kan fastsette krav om obligatorisk studiedeltakelse i deler av undervisningen. Krav om 
obligatorisk undervisning skal fremgå av studieplan. 
 

Kapittel 3 - Eksamen og vitnemål 
§ 3-1 Eksamen 
Høyskolen skal sørge for at kandidatenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir 
prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, og slik at det faglige nivå ved 
studiet sikres.  
 
§ 3-2 Eksamensrett 
1. Den som oppfyller opptakskravene til et emne eller studium ved høyskolen, og som har signert 
studiekontrakt, har rett til å gå opp til de eksamener som inngår i emnet eller studiet. 
 
2. For å få adgang til eksamen må kandidaten ha betalt studieavgiften for gjeldende 
eksamenssemester innen fastsatte frister. 
 
3. Høyskolen kan fastsette obligatoriske arbeidskrav som skal være godkjente, eller deleksamener 
som skal være bestått, før avsluttende eksamen i bestemte emner kan avlegges. Opplysninger om 
dette skal fremgå av studieplanen. Kandidater som ikke oppfyller fastsatte krav kan nektes 
adgang til eksamen.  
 
§ 3-3 Eksamensforsøk 
1. Kandidaten har inntil tre eksamensforsøk i samme emne, forutsatt at alle forsøkene faller 
innenfor perioden for tildelt studierett. Kandidaten kan i særlige tilfeller søke om et fjerde og 
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siste eksamensforsøk. Med særlige tilfeller menes dokumentert sykdom eller uforutsette 
hendelser.  
 
2. Kandidater som pga. sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn ikke kan møte til eksamen 
må fremlegge dokumentasjon på gyldig fravær for at dette ikke skal regnes som et 
eksamensforsøk. Med mindre det er umulig eller urimelig vanskelig skal gyldig dokumentasjon 
på fraværet være datert samme dag som eksamen gjennomføres, og være levert høyskolen senest 
én uke etter eksamensdato.  
 
3. Kandidater som uten gyldig grunn unnlater å møte til eksamen, vil bli registrert som "ikke 
møtt". Oppmeldingen teller da som et eksamensforsøk. Tilsvarende gjelder for kandidater som 
møter, men som trekker seg under eksamen. 
 
4. Kandidater som blir syke under eksamen og ikke er i stand til å fullføre, kan trekke seg fra 
eksamen. Det skal framlegges legeattest for at det skal være et gyldig fravær og ikke regnes som 
et eksamensforsøk. Med mindre det er umulig eller urimelig vanskelig skal legeattest være datert 
samme dag som eksamen gjennomføres, og være levert høyskolen senest én uke etter 
eksamensdato.  
 
5. Ved gyldig sykefravær ved deleksamen midtveis i semesteret gis det anledning til å ta en 
samlet eksamen under ordinær avsluttende eksamen i emnet. Ved gyldig sykefravær ved 
avsluttende deleksamen vil studenten kunne ta avsluttende deleksamen separat ved tilhørende 
kontinuasjonseksamen. Det gis ikke anledning til å ta opp kun deleksamen påfølgende semestre. 
 
6. Kandidater som ønsker å forbedre karakter, har adgang til å melde seg opp til ny eksamen 
innen den fristen som er kunngjort for slik oppmelding. Ved ny eksamen blir den beste 
karakteren gjeldende. Det er kun anledning til å forbedre karakter én gang per emne.  
 
7. Kandidaten har inntil tre forsøk på å bestå bacheloroppgaven, forutsatt at alle forsøkene faller 
innenfor perioden for tildelt studierett. Dersom besvarelsen av oppgaven ikke leveres innen 
tidsfristen, blir oppgaven sensurert til F. Ved ikke bestått oppgave, må kandidaten utarbeide ny 
besvarelse. Tilsvarende må kandidaten utarbeide ny besvarelse ved forbedring av karakter. Det 
gis kun anledning til å forbedre karakter på bacheloroppgave én gang. Kandidater som har brukt 
tre forsøk på å bestå bacheloroppgaven, vil ikke få anledning til å forbedre karakteren.  
 
8. Kandidater som etter fullført studium ønsker å forbedre karakterer (eksamen og/eller 
bacheloroppgave), må gi skriftlig beskjed om dette innen én uke etter at siste karakter i 
grad/studium ble kunngjort. Det kan innvilges inntil ett semester forlenget studietid til forbedring 
av karakter, forutsatt at kandidaten er innenfor fullføringsfristen angitt i § 2-2. 
 
§ 3-4 Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen 
1. Utsatt eksamen er en ekstraordinær eksamen som avvikles for kandidater som har dokumentert 
gyldig fravær ved ordinær eksamen.  
 
2. Kontinuasjonseksamen er en ekstraordinær eksamen som avvikles for kandidater som har 
”ikke møtt” eller ”ikke bestått” på ordinær eksamen.  
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3. Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen arrangeres samtidig og innen rimelig tid etter 
ordinær eksamen.   
 
4. Kandidater som ønsker å forbedre karakter, kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen eller 
ordinær eksamen. 
 
5. Dersom antallet oppmeldt til utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen er mindre enn syv, kan 
det arrangeres muntlig eksamen. Dette avgjøres av rektor. 
 
§ 3-5 Oppmelding og avmelding til eksamen 
1. Studenter blir automatisk oppmeldt til ordinær eksamen (inkludert deleksamen), og utsatt 
eksamen. Det gis ikke anledning til å melde seg av nevnte eksamener. 
 
2. Studenter som skal ta kontinuasjonseksamen må selv melde seg opp til eksamen. Det samme 
gjelder studenter som er i progresjonspermisjon eller som ønsker å forbedre karakter. Studenter 
kan melde seg av eksamener som de selv har meldt seg opp til. Oppmelding og avmelding gjøres 
via Studentweb innen gjeldende frister.  
 
§ 3-6 Eksamensavgift 
1. Eksamensavgift for alle ordinære eksamensforsøk (inkl. bacheloroppgave) er inkludert i 
studieavgiften. 
 
2. Kontinuasjonseksamen og ny eksamen for å forbedre karakter betales særskilt etter gjeldende 
satser.  
 
§ 3-7 Tilrettelegging av eksamen  
1. Kandidater som av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging av eksamen, 
må søke om dette innen fastsatte frister. Dersom det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak 
fra søknadsfristen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. 
Attesten skal inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen. 
Tilretteleggingen skal ikke gi kandidaten fordeler i forhold til andre kandidater.  
 
2. Søknad om tilrettelagt eksamen skal leveres for hvert semester. Attest som dokumenterer 
behovet skal være datert det semester kandidaten skal avlegge eksamen. For kandidater med 
kroniske lidelser kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i dette punktet. 
 
§ 3-8 Sensur  
1. Styret oppnevner sensorene ved eksamen, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når 
resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende emne eller studium.  
 
2. Digitale flervalgseksamener vurderes automatisk i læringsplattformen Its learning. Karakteren 
fastsettes av intern sensor. Ved øvrige eksamensformer vurderer intern sensor alle besvarelser. I 
tillegg benyttes ekstern sensor til minimum et uttrekk av besvarelsene og ved tvil om eksamen 
skal vurderes til bestått. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner 
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grunnlag for å fastsette nivå innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til 
ekstern sensorvurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.  
 
3. Ved bedømmelse av muntlig eksamen og vurdering av praktiske prøver eller lignende som 
inngår i vurderingsgrunnlaget, og som etter sin art ikke lar seg etterprøve og derfor ikke kan 
påklages, skal det benyttes to sensorer, hvorav minst én skal være intern. 
 
4. Ved ny sensur etter §§ 3-9 eller 3-10 benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. 
 
5. Vurderingsuttrykket ved eksamen og bedømmelse av bacheloroppgave skal være en gradert 
skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 
 
6. Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke 
lengre tid. Sensuren kunngjøres normalt på Studentweb. Sensuren regnes som kunngjort når den 
er tilgjengelig i studentportalen. 
 
§ 3-9 Klage over formelle feil ved eksamen 
1. Kandidater som har avlagt eksamen eller prøve kan klage over formelle feil ved 
oppgavegivning, eksamensavvikling eller sensur, jf. § 5-2 i universitets- og høyskoleloven. 
 
2. Klage over formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig innen tre uker etter at kandidaten 
er eller burde være kjent med det forhold som begrunner klagen. Har kandidaten bedt om 
begrunnelse for karakterfastsettingen etter reglene i § 3-10, løper fristen likevel ikke før slik 
begrunnelse er gitt. Har kandidaten fremsatt klage over karakterfastsettingen etter reglene i  
§ 3-10, løper klagefristen etter denne paragraf først fra det tidspunkt resultatet av klagesensuren 
er kunngjort. 
 
3. Klage sendes eksamenskontoret. Hvis det er begått feil som det er rimelig å anta kan ha hatt 
betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne, fatter eksamenskontoret i 
samarbeid med emneansvarlig, vedtak om nødvendige tiltak for å kompensere for feilen. Slike 
tiltak kan være ny sensur eller ny eksamen.  
 
4. Kandidater har anledning til å klage på vedtaket innen tre uker fra det tidspunkt vedtaket er 
gjort kjent for kandidaten. Klage skal fremmes skriftlig, og stiles til høyskolens klagenemnd. 
 
5. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 3-10. 
 
6. Styret kan fastsette retningslinjer for behandling av klage over formelle feil, herunder for 
hvilke tiltak som bør iverksettes. 
 
§ 3-10 Begrunnelse for og klage over karakterfastsetting 
Begrunnelse for karakterfastsetting 
1. Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner i 
samsvar med § 5-3 i universitets- og høyskoleloven.  
 



 9 

2. Ved muntlig eksamen må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren 
er meddelt. Ved skriftlig eksamen må krav om begrunnelse framsettes innen én uke fra 
karakteren ble kunngjort på Studentweb. 
 
3. Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I 
begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for 
bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller 
skriftlig etter sensors valg. 
 
4. Er det gitt skriftlige retningslinjer (sensorveiledning) for bedømmelsen, skal disse være 
tilgjengelig for kandidatene etter at sensuren er kunngjort.  
 
Klage over karakterfastsetting 
5. En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at 
eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Er krav om begrunnelse for 
karakterfastsettingen eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller 
gjennomføring av sensur fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra studenten har fått 
begrunnelsen eller endelig avgjørelse på klagen foreligger. 
 
6. Ved ny sensurering benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Endring kan 
gjøres både til gunst og ugunst for klager. Der den endelige karakteren fastsettes på grunnlag av 
både skriftlig og muntlig prøve, og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del 
av eksamenen, holdes en ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter. 
 
7. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages. 
 
8. Resultater av muntlige eksamener kan ikke påklages. 
 
§ 3-11 Vitnemål  
1. Institusjonen utferdiger vitnemål om fullført bachelorutdanning. Vitnemål utstedes kun én 
gang. Ved tap av vitnemål, kan det etter søknad utstedes duplikatvitnemål. 
 
2. For fullført bachelorgrad utstedes et eget vitnemålstillegg (Diploma Supplement), som gir en 
nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske utdanningssystemet. 
 
3. For å kunne tildeles en bachelorgrad med vitnemål fra AMH, må eksamener med et omfang på 
minimum 60 studiepoeng være avlagt ved høyskolen. 
 
4. Den som ikke har avsluttet utdanningen skal på anmodning gis karakterutskrift for de 
eksamener eller prøver som han eller hun har bestått.  
	  
§ 3-12 Annullering av eksamen eller prøve 
1. Institusjonens klagenemnd kan annullere eksamen, prøve eller godkjenning av kurs hvis 
kandidaten: 

• ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg 
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adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i 
vedkommende kurs, eller 
 

• har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, 
eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under 
gjennomføringen av vedkommende kurs. 

 
2. Institusjonens klagenemnd kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller 
fritak for eksamen eller prøve, hvis kandidaten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål 
eller annen form for uredelig opptreden. 
 
3. Etter avgjørelse om annullering pliktes eventuelt vitnemål/Diploma Supplement eller 
karakterutskrift tilbakelevert.  
 
4. Vedtak om annullering etter første og annet ledd kan påklages til særskilt klageorgan oppnevnt 
av departementet.  
 
§ 3-13 Utvisning  
1. Studenter som opptrer som beskrevet i § 3-12 eller medvirker til det, gjør seg skyldig i grovt 
brudd mot de bestemmelser som gjelder ved høyskolen, eller som viser uverdig atferd som i 
betydelig grad kan skade høyskolen eller dens studenters omdømme, kan etter vedtak av styret 
eller institusjonens klagenemnd utvises for inntil ett år. 
 
2. Vedtaket kan påklages til felles klagenemnd for behandling av klagesaker opprettet av 
departementet. 
 
 

*** 


