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Notat om forsinket sensur for ordinær eksamen våren 2010
I forbindelse med eksamensavviklingen våren 2010 fikk fakultetene en e-post der de ble bedt om
å gjøre rede for hvilke eksamener som hadde forsinket sensur, hva årsaken til forsinkelsen var og
om studentene hadde fått beskjed om forsinkelsen.
Rapporten fra FS plukker kun ut de emnene der det er registrert en eksamensdato, som igjen
genererer en sensurdato, eller der en sensurdato er blitt manuelt registrert i FS. Det betyr at det
kan være forsinket sensur på emner som ikke vil synes på denne rapporten. Vi kan derfor ikke
utelukke mørketall. FS-gruppen har allerede bestilt en bedre rapport slik at vi neste
eksamensperiode også kan fange opp disse.
HUM står oppført med 37 emner (865 studenter), SV står oppført med 38 emner (1926
studenter) og TN står oppført med 27 emner (1765 studenter)
I følge notatet fra Marianne Simonsen datert 16.03.10 var tilsvarende tall etter høstsemesteret
2009: HUM 16 emner (259 studenter), SV 14 (1089 studenter) og TN 14 emner (250 studenter).
HUM
HUM stod oppført med 37 emner. Disse fordeler seg slik:
5 emner hadde en automatisk generert sensurfrist på 3 uker som ikke var korrigert. Sensuren ble
imidlertid registrert innenfor fristen på 15 virkedager.
3 emner hadde en automatisk generert sensurfrist på 3 uker, men dette var oppgaver som ifølge
eksamensforskriften har lenger sensurfrist. Fristen var ikke korrigert. Sensuren ble kunngjort
innenfor sensurfristen i eksamensforskriften.
2 emner ble studentene varslet om at sensuren ville bli forsinket
3 emner har en student som har fått forsinket sensur. Dette er sannsynligvis registrering av en
student som ikke har møtt på eksamen og som derfor ikke skal ha karakter.
2 emner hadde forsinket sensur på en av flere eksamensdeler, men samlet karakter ble
kunngjort innen fristen.
14 emner hadde kunngjort sensur på alle delene innen fristen, men samlet karakter ble registrert
inn for sent.
8 emner (264 studenter) hadde en forsinket sensur som ikke skyldes noe av det nevnte. Av disse
fikk 6 emner (239 studenter) sensur innen to dager etter sensurfristen. Kun 2 emner (25
studenter) fikk sensur senere enn 2 dager etter frist.
SV
SV stod oppført med 38 emner. Disse fordeler seg slik:
8 emner hadde en automatisk generert sensurfrist på 3 uker som ikke var korrigert. Sensuren ble
imidlertid registrert innenfor fristen på 15 virkedager.

2 emner hadde en automatisk generert sensurfrist på 3 uker, men dette var oppgaver som ifølge
eksamensforskriften har lenger sensurfrist. Fristen var ikke korrigert. Sensuren ble kunngjort
innenfor sensurfristen i eksamensforskriften.
1 emne ble studentene varslet om at sensuren ville bli forsinket
1 emne har en student som har fått forsinket sensur. Dette er sannsynligvis registrering av en
student som ikke har møtt på eksamen og som derfor ikke skal ha karakter.
8 emner hadde kunngjort sensur på alle delene innen fristen, men samlet karakter ble registrert
inn for sent.
18 emner (1125 studenter) hadde en forsinket sensur som ikke skyldes noe av det nevnte. Av
disse fikk 9 emner (733 studenter) sensur innen to dager etter sensurfristen. 9 emner (393
studenter) fikk sensur senere enn 2 dager etter frist.
TN
TN stod oppført med 27 emner. ESS har ikke mottatt en oversikt fra fakultetet på bakgrunnen for
forsinkelsene. Vi har dermed ikke kunnet luke ut eventuelle feilkilder slik vi har kunnet på de to
andre fakultetene. Men dette er det vi selv kan lese ut av rapportene:
1 emne (ÅMA 110) søkte styret v/rektor om utvidet sensurfrist. Studentene ble varslet.
3 emner har en student som har fått forsinket sensur. Dette er sannsynligvis registrering av en
student som ikke har møtt på eksamen og som derfor ikke skal ha karakter.
1 emne ligger inne uten sensur. Dette har blitt erstattet av et annet emne og skulle vært slettet
fra FS
22 emner (1558 studenter) hadde en forsinket sensur som ikke skyldes noe av det nevnte. Av
disse fikk 6 emner (327 studenter) sensur innen to dager etter sensurfristen. 16 emner (904
studenter) fikk sensur senere enn 2 dager etter frist.
Jeg vil igjen gjøre oppmerksom på at siden vi ikke har mottatt noen redegjørelse fra fakultetet kan
vi ikke luke ut feilkilder. Det er grunn til å tro at forsinkelsen på flere av emnene kan forklares på
samme måte som de andre fakultetene, og at de reelle tallene på forsinkelse egentlig er mye
lavere.
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