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US 80/09 Endring av forskrift om eksamen §13 nr. 3
(ePhortesak 2009/3124)

Saken gjelder:
I behandlingen av sak US 70/09 Endring av forskrift om eksamen §13, nr. 3 som var lagt fram for styret til
behandling i møtet 11. juni 2009, fattet styret vedtak om å utsette saken til møtet 17. september og ba om at den
foreslåtte endringen ble sendt på høring.
Forslaget til endring gjelder gjeldende bestemmelse i forskriftens §13, nr. 3a som strider mot andre
bestemmelser i forskriften og mot gjeldende praksis i universitetet og som derfor foreslås tatt ut av forskriften.
Høringen
Saken har vært på høring etter styrets utsettelsesforslag. Det humanistiske fakultet og studentorganisasjonen
leverte høringssvar i saken.
Det humanistiske fakultet ga full tilslutning til endringen, men la til at emnebeskrivelser må gjennomgås og
revideres med tanke på presisering av hvilke deler av eksamen/prøve som må være bestått for å oppnå
ståkarakter i emnet. Dette arbeidet må gjøres under de årlige emnerevisjonene for studieåret 2010/2011.
Studentorganisasjonen kommenterte § 13, nr. 3b som ikke er berørt av høringen i denne omgang.
Universitetsdirektørens vurdering
Eksamensforskriftens §13 nr. 3 a har etter innføring av kvalitetsreformen kommet i utakt med gjeldende praksis.
Når bestemmelsen i §13, nr. 3a er kommet i strid med gjeldende praksis ved UiS, og også strider mot andre
bestemmelser i eksamensforskriften, anbefaler universitetsdirektøren at den strykes fra forskriften.
Forslag til vedtak:
Styret for Universitetet i Stavanger vedtar følgende endring i Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger:
” §13, nr 3a. De enkelte delprøver må være bestått før kandidaten kan gå opp til avsluttende prøve i faget eller
emnet, eller kan få avsluttende karakter.”
tas ut av forskriften.

Stavanger 4. september 2009

Per Ramvi
universitetsdirektør
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Universitetet i Stavanger
Styret

US 80/09

ENDRING AV FORSKRIFT OM EKSAMEN §13 nr. 3

Det vises til styrets sak US 70/09 Endring av forskrift om eksamen §13, nr. 3 som var lagt fram for styret til
behandling i møtet 11. juni 2009. Styret fattet vedtak om å utsette saken til møtet 17. september og ba om at
den foreslåtte endringen ble sendt på høring.
Bakgrunn
I sak 08/09 behandlet styrets klagenemnd en sak om formell feil under avvikling av eksamen. Problemstillingen
gjaldt en student som kun hadde bestått en av to delprøver.
I emnebeskrivelsen fremgår det at endelig karakter i emnet skal fastsettes på bakgrunn av en vekting av
resultatet på de enkelte delprøver. Det er ikke et krav om at begge prøvene må være bestått. Dersom
emnebeskrivelsen hadde vært fulgt, ville studenten ha bestått emnet. Fakultetet nektet imidlertid å gi studenten
karakter i emnet. Studenten fremmet derfor klage på formell feil under gjennomføring av sensur, og krevde å få
karakter i emnet. Under henvisning til eksamensforskriftens §13 nr. 3a fikk ikke studenten medhold.
Eksamensforskriftens § 13, nr. 1-3 lyder i helhet:
§ 13 Fastsetting av endelig karakter
1. Det skal fastsettes i emnebeskrivelse samt fag- og eller studieplaner hvordan endelig karakter beregnes,
samt hvordan den enkelte delprøve skal vektes.
2. I fag/emner hvor endelig karakter fastsettes på grunnlag av flere delkarakterer, skal det fremgå av fagog emnebeskrivelsen eller studie-/fagplanen hvordan endelig karakter beregnes.
3. Fag/emner der en har kombinert prøving (endelig karakter fastsettes på bakgrunn av flere delprøver)
med ulik prøveform, eller samme prøveform adskilt i tid gjelder følgende:
a. De enkelte delprøver må være bestått før kandidaten kan gå opp til avsluttende
prøve i faget eller emnet, eller kan få avsluttende karakter.
b. Hvis alle delprøvene under pkt 2 er bestått, men kandidaten ikke består avsluttende prøving, kan
delkarakterer inngå i ny avsluttende eksamen/prøve forutsatt at det ikke skjer endringer i pensum eller
prøveform
Det er gjeldende bestemmelse i nr. 3a som strider mot andre bestemmelser i forskriften og mot gjeldende praksis
i universitetet og som foreslås tatt ut av forskriften.
Høringen
Etter styrets utsettelsesvedtak ble forslaget om endring av §13, nr. 3a sendt på høring til fakultetene,
administrative enheter og studentorganisasjonen. Det humanistiske fakultet og studentorganisasjonen leverte
høringssvar i saken.
Det humanistiske fakultet ga full tilslutning til endringen, men understreker at emnebeskrivelser må gjennomgås
og revideres med tanke på presisering av hvilke deler av eksamen/prøve som må være bestått for å oppnå
ståkarakter i emnet. Dette arbeidet må gjøres under de årlige emnerevisjonene for studieåret 2010/2011.
Studentorganisasjonen kommenterte § 13, nr. 3b som ikke er berørt av høringen i denne omgang.
Universitetsdirektørens vurdering
Eksamensforskriftens §13 nr. 3 a har etter innføring av kvalitetsreformen kommet i utakt med gjeldende praksis.
Den ble vedtatt i en tid da det meste av prøving ble gjennomført i form av tradisjonelle skoleeksamener. Siden
den gang har man innført eksamen og prøving som i stor grad baserer seg på flere og til dels forskjellige
prøveformer underveis i semesteret.
I eksamensforskriftens §6 nr. 1 pkt. 1 er det bestemt at ”Prøveform fastsettes av Utdanningsutvalget gjennom
godkjenning av fag- og studieplaner. Disse skal fremgå av emnebeskrivelser og/eller fag-/studieplan”. Det
fremgår videre av §6 nr. 5, pkt. 1 at:
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”Dersom vurderingsgrunnlaget i emne/emnegruppe/fag består av mer enn en komponent, skal vektingen av de
enkelte komponenter ved fastsetting av endelig karakter framgå av emnebeskrivelsen og/eller fag/studieplanen.
Det har således lenge vært praksis ved institusjonen at det er gjeldende emnebeskrivelse som skal legges til
grunn ved fastsetting av denne type vedtak.
Når bestemmelsen i §13, nr. 3a er kommet i strid med gjeldende praksis ved UiS, og også strider mot andre
bestemmelser i eksamensforskriften, anbefaler universitetsdirektøren at den strykes fra forskriften.
Forslag til vedtak:
Styret for Universitetet i Stavanger vedtar følgende endring i Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger:
” §13, nr 3a. De enkelte delprøver må være bestått før kandidaten kan gå opp til avsluttende prøve i faget eller
emnet, eller kan få avsluttende karakter.”
tas ut av forskriften.

Stavanger 4. september 2009

Per Ramvi

Kristofer Henrichsen

universitetsdirektør

utdanningsdirektør

Vedlegg:

Høringsbrev av 4. august 2009
Høringssvar fra Det humanistiske fakultet av 13. august 2009
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