GENERELLE BETINGELSER FOR
EKSAMENER
1. Goethe-Instituts eksamensreglement og gjennomføringsregler er gjeldende:
https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/en/Pruefungsordnung.pdf
1.1 Eksamen skal avlegges i sin helhet (unntak: Goethe-sertifikat B1, B2 og Goethesertifikat C2). Alle kandidater deltar på skriftlig og muntlig eksamen på samme dag
(for C2 kan det være unntak fra denne regelen). Alle kandidater skal vise gyldig
legitimasjon før eksamen begynner.
1.2 Eksamenskandidaten har rett til å trekke seg fra eksamen. Dersom dette gjøres
skriftlig minst to uker før eksamensdato, refunderes eksamensavgiften minus NOK
500,- i administrasjonsgebyr.
1.3 En senere avmelding til eksamen er mulig i tilfelle sykdom eller dødsfall i
familien dersom skriftlig dokumentasjon fremlegges. I dette tilfellet vil hele
eksamensavgiften bli refundert.
1.4 Dersom eksamenskandidaten ikke deltar på skriftlig og/eller muntlig eksamen,
eller kommer for sent til eksamensstedet, kan han/hun ikke avlegge eksamen.
Eksamensavgiften vil ikke bli refundert. Det gjøres ingen vurdering.
1.4.1 Ved utestengelse fra eksamen (se eksamensreglementet § 12) vil ikke
eksamensavgiften bli refundert.
1.5 Dersom en eksamen ikke påbegynnes eller avbrytes etter start på grunn av
sykdom, må eksamenskontoret informeres innen 5 virkedager og legeattest
fremlegges.
Eksamensavgiften utover et administrasjonsgebyr på NOK 500,- trekkes fra ved
neste eksamen ved ny påmelding.
1.6 Eksamenskandidater med spesielle behov som ikke kan prestere i henhold til
gjeldende betingelser, kan få individuell tilpasning av eksamensforløpet. Man må
eventuelt sende skriftlig søknad og legeattest til eksamenskontoret senest 3 uker
før eksamensdatoen. Ta kontakt med eksamenskontoret for mer informasjon.
1.7 Vitnemål kan ikke utstedes flere ganger. Dersom et vitnemål går tapt, kan det
bare utstedes ett erstatningsvitnemål innen ti år. Utstedelse av
erstatningsvitnemål belastes med et behandlingsbegyr på NOK 300,-.
1.8 Eksamenskandidatenes personopplysninger videreformidles ikke til tredjepart.
2. Påmelding
2.1 Påmelding skjer Goethe-Institut Norgesin hjemmeside. Goethe-Institut Norge
påtar seg ikke ansvar for påmeldingsskjemaer som ikke er fylt ut riktig.
2.2 Påmelding inkludert betaling og utfylt påmeldingsskjema må være GoetheInstitut Norge i hende innen påmeldingsfristen.
2.3 Rett til å avlegge eksamen har kun kandidater som har fylt ut skjemaet riktig
og overholdt påmeldingsfristen.
Påmeldinger som kommer for sent, vurderes ikke, i dette tilfellet vil innbetalt
påmeldingsgebyr bli refundert.
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3. Kandidatbrev
3.1 Én uke før eksamen mottar godkjente eksamenskandidater detaljert
informasjon om eksamensforløpet per e-post. Dette eksamensforløpet skal
overholdes. Endringer er ikke mulig.
4. Resultater og vitnemål
4.1 Kandidater som har bestått eksamen, får sitt vitnemål per post innen fire uker
til adressen de oppga ved påmelding. Eksamenskandidatene må være tilgjengelige
på denne adressen. Adresseendringer må meddeles eksamenskontoret. Etter avtale
kan vitnemål også hentes hos Goethe-Institut Norge.
Goethe-Institut Norge forbeholder seg retten til endringer.

