
 
 

Informasjon om eksamensordning for dekk og maskin skoleåret 
2020 – 2022.  

 
Alle eksamener 

• Wiseflow benyttes på alle eksamener.  
• Alle skriftlige besvarelser leveres i pdf-format. 
• Besvarelsen skal skrivas i f.eks. Word og konventrast til PDF-format. 
• Dersom vedlegg er handskrevne, bilde, tabeller o.l. kan en bruke Adobe scann eller annen 

app ved behov. 
• Alle formalia som linjeavstand, bokstavstørrelse osv. står i eksamensoppgaven. 
• Endelig karakter blir opplyst til studentene i Wiseflow etter endt sensurering.  

Sentralt gitte oppgaver utarbeidet av nasjonal oppgavenemd. 

 

Heimeeksamen (individuell) 20 – 22. 
Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord og norsk (00TM05C/I og 
00TM06C/I). (Kun skriftlig norsk vurderes).  
 

• Utlevering av oppgave: 21.04.22 kl. 09.00  
• Innleveringsfrist: 22.04.22 kl. 15.30                 
• Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt, men ikke kommunikasjon med andre 
• Kildehenvisning: APA standard bør benyttes.  
• Forventet omfang av besvarelse: 2.000 til 4.000 maskinskrevne ord. 
• Vedlegg: Utregninger, tabeller, figurer o.l. legges som vedlegg til oppgaven og teller ikke med 

i forventa omfang av ord i besvarelsen. Alle vedlegg legges i et dokument og legges i 
nummerrekkefølge.  
 

Muntlig del 
• Muntlig høring avholdes på skolen i løpet av perioden 4.-11 mai, og etter at skriftlig del er 

sensurert og bestått.  
• Ekstern sensor deltar digitalt via kamera. 
• Det er satt av 30 min per eksaminand/student. 
• Skolene setter opp liste over tidspunkt for hver kandidat. 
• Studenten skal her få vist sin kompetanse i henhold til delkarakter fra skriftlig del. 
• Den muntlige delen er ikke en ny eksamen. Etter gjennomført muntlig del settes den 

endelige karakteren.  Den endelige karakteren kan justeres opp eller ned i forhold til 
karakteren på den skriftlige delen. 

 
Vekting og vurdering - hjemmeeksamen 

• Vekting skal skje etter fordelingen mellom studiepoengene til hvert fag som inngår i 
eksamenen.  

• Kun skriftlig norsk vurderes. 
• Hver enkelt emne må være bestått. (00TM05C og 00TM05I eller 00TM06C og 00TM06I). 



 
 
 
Prosjekteksamen maskin/dekk 20-22. 
Maskineri, elektro, vedlikehold og engelsk for maskinoffiser (00TM06A/B/D/F 
Navigasjon, lastelære og engelsk for dekksoffiser (00TM05A/B/F) 
(kun skriftlig engelsk vurderes).  
 
Første del – skriftlig gruppeoppgave, individuelt refleksjonsnotat 

• Utlevering av gruppeoppgave: 12.05.22 kl. 09.00  
• Innleveringsfrist:  27.05.22 kl. 15.30 
• Kildehenvisning: APA standard bør benyttes.  
• I tillegg til fellesdelen skal den enkelte eksaminand levere et individuelt refleksjonsnotat som 

sier noe om hvordan arbeidet har fungert i gruppa. 
• Gruppestørrelse: 4 studenter, men der dette ikke er mulig for alle grupper kan en gruppe 

bestå av 3 eller 2 studenter. 
• Forventet omfang av gruppebesvarelse: 5000 ord +/- 20 % (veiledende). 
• Vedlegg: Utregninger, tabeller, figurer o.l. legges som vedlegg til oppgaven og teller ikke med 

i forventa omfang av ord i besvarelsen. Alle vedlegg legges i et dokument og legges i 
nummerrekkefølge. 

 
Veiledning 
I forbindelse med prosjekteksamenens skriftlige del tilbys veiledning underveis.  

• Klassen kan be om 1 (en) time (60 minutter) veiledning av faglærer samme dag som 
oppgaven deles ut. 

• Gruppene kan deretter be om inntil 2 (to) veiledninger av 1 (en) time (60 minutter) i løpet av 
de to ukene den skriftlige eksamensperioden varer. 

• Under særlige omstendigheter kan det etter søknad til rektor innvilges en fjerde veiledning 
av 1 (en) time (60 minutter) ved sykdom eller andre spesielle uforutsette forhold. 

 
 

Andre del - Muntlig (individuell) høring  
• Avholdes på skolen i perioden 9.-16. juni, og etter at skriftlig del er sensurert og bestått.  
• Det er satt av 30 min. per eksaminand/student. 
• Skolene setter opp liste over tidspunkt for hver kandidat. 
• Ekstern sensor deltar digitalt via kamera. 
• I den muntlige høringen skal den enkelte student få vist sin kompetanse i henhold til 

felleskarakteren fra skriftlig del.  
 
Vekting og vurdering - prosjekteksamen 

• Vekting skal skje etter fordelingen mellom studiepoengene til hvert fag som inngår i 
eksamenen.  

• Kun skriftlig engelsk vurderes. 
• Felles delkarakter på skriftlig del (første del) og individuell delkarakter på muntlig høring 

(andre del). 



 
 

• Hver enkelt emne må være bestått. 
• Den muntlige delen er ikke en ny eksamen. Etter gjennomført muntlig del settes den 

endelige karakteren.  Den endelige karakteren kan justeres opp eller ned i forhold til 
karakteren på den skriftlige delen. 

 

Eksamen Trekkfag maskin/dekk 21-23 (Matematikk og Fysikk 
førsteåret)  
 

• Eksamensdato: 01.06.22. 
• 4 timer skriftlig eksamen på skolen. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vitnemålsføring 
 
På vitnemålet føres alle emnekarakterer.  
Heimeeksamen og prosjekteksamen får egne linjer i vitnemålet.  
Trekkfageksamen får egen karakter. 
Emnekarakter og eksamenskarakter blir ikke slått sammen. 
I faget GOC/GMDSS benyttes karakteren bestått eller ikke bestått. 
Dersom et emne ikke er bestått, får en ikke vitnemål, men en karakterutskrift. 
 

Kontinuasjon 
 
Heimeeksamen og prosjekteksamen 

• Dersom skriftlig del ikke bestås, må det avlegges ny eksamen høst 2022. 
• Dersom muntlig del ikke bestås, må det avlegges ny eksamen (både skriftlig og muntlig del) 

høst 2022. 
 
Trekkfageksamen 
Dersom eksamen ikke bestås, må det avlegges ny eksamen høst 2022. 
 
 

1. Klageadgang 
 
Skriftlig (del)  

• Individuell klagerett etter forvaltningsloven og lov om høyere yrkesfaglig utdanning §22, §23  
• Dersom en får medhold i en klage på skriftlig del og karakteren blir justert, blir det ny muntlig 

høring. 
 
Muntlig del av eksamen  

• Kun klagemulighet på formelle feil, jfr. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 22. 
 
 

 



 
 

Eksamenskalender 
 

 
 

Kontroll av skipets drift + Norsk Individuell eksamen  
Periode for muntlig høringer* 30 min pr. student - alle fagskoler 
Navigasjon, Lasting og Engelsk Gruppeeksamen 
Trekkfageksamen - Matte og Fysikk Skriftlig på skolen 

 
 
 
 
 
 
 

F 1 S 1 Arbeidernes dag O 1 Trekkfageksamen
L 2 M 2 18 T 2
S 3 T 3 F 3
M 4 14 O 4 Hjemmeeksamen - Muntlig L 4
T 5 T 5 Hjemmeeksamen - Muntlig S 5 Første pinsedag
O 6 F 6 Hjemmeeksamen - Muntlig M 6 Andre pinsedag 23
T 7 L 7 T 7
F 8 S 8 O 8
L 9 M 9 Hjemmeeksamen - Muntlig 19 T 9 Prosjekteksamen - Muntlig
S 10 T 10 Hjemmeeksamen - Muntlig F 10 Prosjekteksamen - Muntlig
M 11 Påskeferie 15 O 11 Hjemmeeksamen - Muntlig L 11
T 12 Påskeferie T 12 Prosjekteksamen S 12
O 13 Påskeferie F 13 Prosjekteksamen M 13 Prosjekteksamen - Muntlig 24
T 14 Skjærtorsdag L 14 T 14 Prosjekteksamen - Muntlig
F 15 Langfredag S 15 O 15 Prosjekteksamen - Muntlig
L 16 Påskeaften M 16 Prosjekteksamen 20 T 16 Prosjekteksamen - Muntlig
S 17 Første påskedag T 17 Grunnlovsdag F 17
M 18 Andre påskedag 16 O 18 Prosjekteksamen L 18
T 19 T 19 Prosjekteksamen S 19
O 20 F 20 Prosjekteksamen M 20 25
T 21 Hjemmeeksamen L 21 T 21
F 22 Hjemmeeksamen S 22 O 22
L 23 M 23 Prosjekteksamen 21 T 23
S 24 T 24 Prosjekteksamen F 24
M 25 17 O 25 Prosjekteksamen L 25
T 26 T 26 Kristi himmelfartsdag S 26
O 27 F 27 Prosjekteksamen M 27 26
T 28 L 28 T 28
F 29 S 29 O 29
L 30 M 30 22 T 30

T 31

April 2022 Mai 2022 Juni 2022
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