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Bakgrunn
Universitetsstyret vedtok ny eksamensforskrift, Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i
Stavanger, i møte 10. mars 2016. Det er nå forskriftsfestet i § 4-2,2 at alle eksamener skal ha
sensorveiledning gjeldende fra 1. august 2016. For å sikre at dette kan gjøres på en best mulig
kvalitativ og effektiv måte er det utarbeidet forslag til mal for fakultetet. Den vedlagte malen er ment
å være veiledende som et hjelpemiddel til utarbeidelse av sensorveiledning i det særskilte emnet.
Den kan fravikes og tilpasses det enkelte emnet.

Områder som må og kan inngå i en sensorveiledning
Alle eksamener skal etter 1.08.2016 ha en sensorveiledning. Dette gjelder uansett hvilke
prøveformer emnet har.
Det er viktig at det foreligger sensorveiledning også der det kun er intern sensur. Sensorveiledning vil
da bli benyttet ved klage, ved stikkprøvekontroll og ved eksternt blikk på eksamensoppgaver.
Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for studentene etter sensurfristen.
Sensur skjer i tråd med gjeldende beskrivelser av hvert karakternivå for A-F eller bestått/ikke bestått.

Kriterier for vurdering
Kriterier for vurdering skal være gjort kjent for studenten:
-

i emnebeskrivelsen
i veileder til bachelor- eller masteroppgave.
i skriftlig orientering om den enkelte eksamensoppgave til både student og sensorer
…
….

Kriterier for vurdering skal alltid ta utgangspunkt i læringsutbytter for det aktuelle emnet.
Ettersom dette er en diskusjonssak, er det ikke utarbeidet noe forslag til vedtak.
Hagbard Line-huset 20. mai 2016
Jorunn Melberg
prodekan
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Vedlegg:
1. Utkast til mal for sensorveiledning ved Det humanistiske fakultet
2. Eksempler på sensorveiledninger
3. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-03-10-277

UTKAST TIL MAL
Sensorveiledning for emne: (navn, studiepoeng og kode)
Vekting i forhold til endelig karakter i emnet
Oppgaveteksten (eventuelt som vedlegg).
Sensur skjer i tråd med gjeldende beskrivelser av hvert karakternivå for A-F eller bestått/ikke bestått.
(vedlegg: karakterbeskrivelser)
Eksamensforskriften § 4-2, 12
Ved bruk av medsensor, fastsettes karakterene i fellesskap. Ved uenighet avgjør ekstern sensor.
Dersom det benyttes to interne sensorer og en av disse er faglærer i det aktuelle emnet, avgjør den
som ikke er faglærer.

Kriterier for vurdering
Kriterier for vurdering er gjort kjent for studenten i…………
Kriteriene for vurdering tar utgangspunkt i følgende læringsutbytter (eventuelt som vedlegg):
Vurder for hvert punkt i hvilken grad kandidaten har oppnådd de beskrevne mål/læringsutbytter:
Denne listen er en idéliste. Den er ikke uttømmende. Må tilpasses den enkelte eksamensoppgaven.
Teoretisk innsikt
Evne til å selvstendig anvende fagteori
Avgrensning og disponering
Omfang
Språk
Formelle krav
Evne til å drøfte
Evne til kritisk refleksjon
Helheten på besvarelsen
Kriterier ved muntlig/ praktisk eksamen
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