RETNINGSLINJER FOR INNARBEIDING AV TILLATTE HJELPEMIDLER TIL
EKSAMEN VED NORD UNIVERSITET
Hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 3-9(7). Fastsatt gjennom rektorvedtak av 08.10.2019.

1. Retningslinjene gjelder for innarbeiding av tillatte hjelpemidler til eksamen ved Nord
universitet. Med «innarbeidning» menes markeringer, henvisninger o.l. som kan skrives inn i
et hjelpemiddel.
2. Hjelpemidler kan kun innarbeides i henhold til disse retningslinjene. Hjelpemidler som er
innarbeidet i strid med disse retningslinjene vil bli betraktet som ulovlige hjelpemidler i
henhold til fuskebestemmelsene i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
3. Det er ikke tillatt å innarbeide ordbøker som skal brukes som hjelpemiddel til eksamen.
4. Det er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et hjelpemiddel. Ny tekst kan ikke skrives eller klebes
inn i hjelpemidlene.
5. Det er tillatt å korrigere egne henvisninger ved overstrykning eller korrekturlakk.
6. Indeksmerker/fingermarkører er tillatt. Disse kan kun angi navn eller forkortelse av navn på
lov, årstall, nummer eller kapitteloverskrifter nøyaktig slik de fremkommer på siden som
indekseres. Navn på matematiske formler er også tillatt.
7. Det er tillatt å understreke ord og hele eller deler av setninger, eller bruke tekstmarkør, og
det er tillatt å bruke flere farger. Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker
i margen. Det er ikke tillatt å merke enkelte bokstaver i teksten.
8. Det er tillatt å innarbeide henvisninger innbyrdes i hjelpemiddelet, henvisninger til andre
tillatte hjelpemidler, og til publiserte rettsavgjørelser.
9. Det er tillatt å henvise til flere kilder i samme henvisning, for eksempel flere paragrafer eller
flere håndbøker.
10. Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.),
se, jamfør (jf./jfr.), konferer (cfr./kfr.) eller sammenlign (sml.), og gjøres på følgende måte:
a) Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og/eller dato
(eventuelt nummer) kapittel, paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra.
Vanlige forkortelser som vtrl (vegtrafikkloven), fvl (forvaltningsloven) og lignende
kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: jf. vtrl. § 6, 1. ledd, 1. pkt. 4.
b) Henvisninger til publiserte rettsavgjørelser skal skje i den form som benyttes av
Lovdata. En henvisning kan f.eks. lyde: se Rt-2015-995 eller jf. HR-2019-1156
c) Henvisninger til øvrige hjelpemidler skal kun inneholde tittel og/eller sidetall. En
henvisning kan f. eks. lyde: se Revisors håndbok 2019 s. 245.
11. I emner der det skal brukes digitale hjelpemidler, f.eks. Lovdata, kan det gjøres
innarbeidelser som markeringer og henvisninger til andre rettskilder. Innarbeidelsene må
gjøres innenfor rammene gitt i disse retningslinjene.

