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I tråd med interne rutiner for eksamensavvikling har det i løpet av august/september vært en gjennomgang av
status for sensurgjennomføring på alle institutt. Det meste av sensuren har vært fullført og kunngjort innen
ordinære tidsrammer. Imidlertid viser oversikten forsinkelse på noen av eksamenene. Bakgrunnen for disse er
følgende:
IH

Gjennomgående god kontroll på sensur innen fristen. Kommentar til emnene som står oppført
med for sen sensur på den utsendte listen:
BSY143(169)- sensur eg. dagen før skjærtorsdag, registrert første dag etter påske, dvs bare en
dag forsinket ref virkedagsprinsippet. Ikke varslet
MHS142 (21/22) – del 1 i tide, del 2 forsinket med en dag. Summen ført samme dag som del 2,
dvs kun en dag forsinket (feilregistrering ift frist for sum)
VAN150(8), VIN150(11), VOP150(9), VKS210, VPS122(20), VPT122(21) Fordypningsoppgaver med muntlig justering. Studentene har fått endelig resultat ifbm muntlig
høring. Foreløpig resultat gitt innen 3 uker, føring av sum etter at alle var ferdig med muntlig.

IMKS

Gjennomgående god kontroll på sensur innen fristen. Kommentar til emnene som står oppført
med for sen sensur på den utsendte listen :
Noen emner er ikke forsinket eller er mindre forsinket enn det som vises ref
virkedagsprinsippet i styrevedtaket våren 2010. Varsel er ikke gitt for disse emnene:
BFJ215(18), BFJ220(30), BKK230(18), MEN135(26), MSA270(6),
Tre av de øvrige emnene med forsinket sensur på 1 til 4 dager er for sent levert/ført, varsel ikke
gitt : BKK130(52), MEN230(23) og MEN250(37),
Registreringsproblemer :
BSP340(68 pluss 50 i tide), vises på rapporten som en dag forsinket for vel halve gruppen, Ikke
mulig å finne ut hvorfor, sensuren ble lagt inn i FS samme dag og innen fristen
MEN145(1 pluss 33 i tide), Sensur ført innen fristen, den ene kandidaten hadde noe feil med
koblingen, og det ble derfor synlig sensur 1 dag senere enn de andre.

IS

Gjennomgående god kontroll på sensur innen fristen. Kommentar til emnene som står oppført
med for sen sensur på den utsendte listen :
MSO121(2) – 1 dags forsinkelse. Ikke varslet
MSO260 (12) – eksamen 22.4, sensur eg. 14.5, ført 26.5 . Forsinkelse grunnet uforutsette
problem for ekstern sensor. Studentene varslet i god tid før fristen gikk ut.
VFF210(17), VKK200(16), - Fordypningsoppgaver kan ha 6 ukers frist på sensur ref EF § 12
pkt 11 (ikke reg i FS). Varslet til studentene på VFF210.

IØL

Vanligvis har instituttet hatt god kontroll på sensur innen fristen og varsling ved forsinkelser.
Grunnet permisjoner og midlertidig endring mht ansvar for administrativ oppfølging av
sensurprosessen denne våren/sommerener det ikke mulig å gi konkret tilbakemelding på status
mht varsling for de emnene som står oppført .
Kommentar til emnene som står oppført med for sen sensur på den utsendte listen :
Noen emner er ikke forsinket eller er mindre forsinket enn det som vises ref
virkedagsprinsippet i styrevedtaket våren 2010. Varsel er antagelig ikke gitt:
BØK225(304), MØA170(9)

Fire av de øvrige emnene med forsinket sensur på 2 til 9 dager er for sent levert/ført . Varsling
ikke kjent : BØK215(38), BØK245(1), MØA230(16), MØA280(12)
BØK350(22)- står oppført med 14 dagers forsinkelse mht føring, men muntlig teller 50%,
studentene har fått endelig karakter etter avsluttet muntlig. Registrering av begge delene
(hjemmeksamen i gruppe og individuell muntlig) er gjort etter at alle har vært oppe til muntlig,
dato for dette ligger ikke i FS

NHS

Vanligvis har instituttet hatt god kontroll på sensur innen fristen og varsling ved forsinkelser.
Grunnet permisjoner og midlertidig endring mht ansvar for administrativ oppfølging av
sensurprosessen denne våren/sommeren er det ikke mulig å gi konkret tilbakemelding på status
mht varsling for de emnene som står oppført .
Kommentar til emnene som står oppført med for sen sensur på den utsendte listen :
Noen emner er ikke forsinket eller er mindre forsinket enn det som vises ref
virkedagsprinsippet i styrevedtaket våren 2010. Varsel er antagelig ikke gitt for disse emnene:
BHO120(61), BRE220(45), BRE330(36), BRL130 (70)
Tre av de øvrige emnene med forsinket sensur på 2 til 5 dager er for sent levert/ført, varsling
ikke kjent : BHO290(86/90/85), MHR195(25)
MHR210(24/1) – Betydelig forsinket på flere av delene, varsling ikke kjent
BRL350(65) - sammenslåingen forsinket, men sensur på delene i tide

I tillegg er der noen vurderingsenheter som ikke er sluttført, disse er gjennomgått og skyldes at vurderingen ennå
ikke er avsluttet grunnet endring av utdanningsplan/utvidet tid til gjennomføring av vurderingsenheten (særlig
knyttet til praksis)/eller at ikke alle delene i vurderingsenheten er sluttført.
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