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Endringer i grads- og studieforskriften som følge av lovendringer 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Høringsnotat fra KD 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d25eca21f0b74d41b15e47f7eaeb072d/horingsnotat-om-endringer-i-
universitets--og-hoyskoleloven.pdf  

• Høringsuttalelse fra UiB  av 23.11.2017 
https://www.regjeringen.no/contentassets/5eeb212366e8434482789be628328a01/uib.pdf?uid=Universitetet_i_Bergen  

• Sak 51/18 i Utdanningsutvalget «Endringer i universitets- og høyskoleloven- 
endringer i grads- og studieforskriften» 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mote_i_utdanningsutvalget_5._september.pdf  

Saken gjelder: 
Her foreslås tre endringer som er nødvendige for at grads- og studieforskriften skal være i 
samsvar med loven slik den lyder etter endringene som ble vedtatt i Stortinget i 2018. 
Forslagene gjelder sensorveiledning, som nå er påbudt for alle eksamener. Det har det ikke 
vært tidligere. Videre gjelder det klage på gruppevurdering. Individuell klagerett på dette har 
UiB hatt som regel også før, men nå sier loven at eventuelle endringer skal gjelde bare for 
de(n) som har klagd, ikke for hele gruppen, som vår tidligere regel var. En ny bestemmelse 
om at kandidatene skal ha en ekstra vurdering av klagesensurvedtak dersom vedtaket 
endrer karakteren med to trinn eller mer, foreslås tatt inn i forskriften.  

 
Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret vedtar endringer i «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved 
Universitetet i Bergen» i samsvar med forslaget fra universitetsdirektøren. Endringene trer i 
kraft straks. 
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Saksframstilling 
 
Styre: Styresak: Møtedato: Arkivsaksnr: 
Universitetsstyret 97/18 27.09.2018 2018/8043 
 

Endringer i grads- og studieforskriften som følge av lovendringer 
 
Bakgrunn 
Lovsaken var på høring i 2017/-18, og endringene ble vedtatt i Stortinget 31.05.18. De trådte 
i kraft 01.07.18. 
 
Kort gjennomgang av endringene 

- Sensorveiledning 
Sensorveiledning har tidligere ikke vært påbudt, og har vært brukt i varierende grad ved UiB. 
Det er nå påbudt for alle eksamener, og det må gå fram i UiBs forskrift, i § 7.3.1 (5).  
 
Gjeldende ordlyd Ny ordlyd 
«Fakultetet skal som hovedregel ha ordninger for 
sensorveiledning, nivåkontroll eller andre tiltak 
som har til formål å sikre upartisk og faglig 
betryggende prøving.»  

«Fakultetet skal ha ordninger for 
sensorveiledning ved alle eksamener. Fakultetet 
kan også bruke nivåkontroll eller andre tiltak som 
har til formål å sikre upartisk og faglig 
betryggende prøving.» 

 
- Individuell klagerett på gruppeeksamen 

Loven innfører individuell klagerett på gruppeeksamen. Det gjelder allerede ved UiB. 
Imidlertid sier våre regler at en eventuell endring gjelder for alle i gruppen, også de som ikke 
har klaget. Her har loven valgt motsatt løsning; en eventuell endring gjelder bare for de som 
har klaget. Forskriften må endres i tråd med dette, i § 7.5. (3): 
 
Gjeldende ordlyd Ny ordlyd 
«Ved gruppevurdering har hver enkelt student 
rett til å klage over sensuren. De øvrige 
studentene som har deltatt i gruppen, skal 
varsles om alle innkomne klager. Dersom 
karakteren blir endret etter klagebehandlingen, 
gjelder endringen for alle studentene i gruppen, 
også for de(n) som ikke har framsatt klage.» 

«Ved gruppevurdering har hver enkelt student 
rett til å klage over sensuren. De øvrige 
studentene som har deltatt i gruppen, skal 
varsles om alle innkomne klager. Dersom 
karakteren blir endret etter klagebehandlingen, 
gjelder endringen kun for de(n) som har framsatt 
klage.» 

 
- Vesentlig karakteravvik etter klage:  

 
Ved endring med to trinn eller mer, skal institusjonen «foreta ytterligere en vurdering før 
endelig karakter fastsettes.» Dette bør reguleres i forskriften, og vi foreslår et nytt fjerde ledd 
i § 7.7, med følgende ordlyd: 
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«Dersom klagesensorene har endret karakteren med to karaktertrinn eller mer i forhold til den 
påklagde karakteren, skal fakultetet gjøre en ny vurdering før den endelige karakteren blir fastsatt». 
 
Behandlingen i Utdanningsutvalget 
 
Utdanningsutvalget sluttet seg til de foreslåtte endringene. Utvalget drøftet også den nye 
lovbestemmelsen om at «institusjonen» skal avgjøre om karakterbegrunnelser skal være 
skriftlige eller muntlige, mens det tidligere ble bestemt av sensorene selv. Under drøftingene 
var det enighet om at spørsmålet om en mulig sentral regulering av begrunnelser for 
karakterer (skriftlig/muntlig) skal behandles i Utdanningsutvalget på ny senere i høst.  
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
 
De endringene som kom i loven, var ventet, og forslagene her er nødvendige for å tilpasse 
forskriften til loven. Vi konstaterer at loven fortsatt i stor grad skiller mellom undervisning og 
vurdering, og ikke omtaler læring. Dette er en svakhet, og det er å håpe at en ny lov kan bli 
bedre her. Imidlertid er det rom for nyvinning også innenfor dagens lov. I tiden som kommer, 
må fakultetene og sentraladministrasjonen ha stor oppmerksomhet om nye lærings-, 
undervisnings- og vurderingsformer. Dette kan skje uten vesentlige endringer i forskriften.  
 
12.09.2018/Per Gunnar Hillesøy/Christen Soleim (avd. dir.) 
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