Universitetet i Stavanger
Styret
US 134/09 Unntak fra 3 ukers sensurfrist høsten 2009
- Styringsteknikk maskin (BIM 260) ved Det tekniskteknisk-naturvitenskapelige fakultet
- Moderne historie 1914
1914--2000 (HIS 100) ved Det humanistiske fakultet
Bakgrunn
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet har bedt om unntak fra lovens
bestemmelse i § 3-9, pkt 4 om 3 ukers sensurfrist for to emner høsten 2009.
Bare styret kan fatte slike vedtak.
Grunnlag:
Styringsteknikk maskin
Emnet BIM 260 Styringsteknikk maskin har eksamensdato 24. november for 43 studenter. Ansvarlig for emnet og
sensureringen er ekstern timelærer som er ansatt ved Stavanger offshore tekniske skole (Sots). Sensuransvarlig
har bedt Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet om å få benytte fire uker på sensuren, da sensur innen tre uker
ikke vi være mulig. Til grunn for dette ligger.
-

høy arbeidsbelastning ved Sots i tillegg til engasjementet ved UiS
hovedomsorg for 3 barn under 13 år, noe som isolert sett er veldig krevende i førjulstiden."

Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi anbefaler søknaden innvilget på bakgrunn av overnevnte
begrunnelse, og tillegger at instituttet er svært avhengige av velvillig bistand fra timelærere for å kunne
gjennomføre undervisningstilbudet
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet stiller seg bak anbefalingen fra Institutt for konstruksjonsteknikk og
materialteknologi angående søknad om utsatt sensurfrist i emnet Styringsteknikk maskin (BIM 260) og ber om at
søknaden innvilges.
Moderne historie
Emnet Moderne historie har eksamensdag 17. november samt en innlevering av en skriftlig hjemmeeksamen 18.
november. Fagseksjonen har varslet at det på grunn av en uventet økning i studenttall og eksamensmeldinger
ikke vil være mulig å gjennomføre sensur på 3 uker. Planlagt sensur faller også samtidig som et annet stort emne
i samme fagseksjon, HIS 105, skal ha muntlig eksamen. Fakultetet har på denne bakgrunn søkt om utsatt
sensurfrist og anfører at sensur kan gjennomføres med en ukes ekstra frist.
Universitetsdirektørens vurdering
vurdering
I hehold til uhl § 3-9, pkt 4 skal sensur foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å
bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak fra hovedregelen om 3 ukers frist for enkelteksamener.
Når det gjelder sensureringen av BIM 260 og HIS 100 oppgir dekanus at det ikke vil være mulig å gjennomføre
sensuren inne fristen på grunn av forhold nevnt over. Universitetsdirektøren anbefaler derfor at det gis unntak fra
3 ukers-fristen for disse to emnene, men vil samtidig understreke at når sensurfristen er lovbestemt setter dette
særlige krav til at fakultetene planlegger eksamensavvikling og sensurering på en måte som sikrer at fristen
holdes.
Forslag til vedtak:
1. Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet Styringsteknikk maskin (BIM 260) fra sensurfristen
på 3 uker, jf uhl § 3-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 24. desember 2009, og
at samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist.
2. Styret for Universitetet i Stavanger unntar sensur i emnet Moderne historie (HIS 100) fra sensurfristen på 3
uker, jf uhl § 3-9, pkt. 4. Styret ber fakultetet påse at sensur gjennomføres innen 16. desember 2009, og at
samtlige studenter informeres om utsatt sensurfrist.
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