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Søknad om utvidet sensurfrist for emner på årsstudiet i psykologi H-15 
og V-16

Bakgrunn for saken
Det psykologiske fakultet søker om å få forlenget sensurfristen fra tre til seks uker. Søknaden 
gjelder emner på årsstudiet i psykologi, EXFAC03P, PSYK100, PSYK101 og PSYK102, for
høstsemesteret 2015 og vårsemesteret 2016. Den begrunnes i hovedsak med et 
ekstraordinært høyt antall oppmeldte studenter dette studieåret. Fakultetet forventer at 
behovet for en forlenget sensurfrist for emnene vil bortfalle etter vårsemesteret 2016.

Relevant regelverk
Sensurfristen er regulert i universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4):

«Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å 
bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig 
forskrift etter sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det 
antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret 
selv kan i forskrift etter sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og 
tilsvarende større skriftlige arbeider.»

Begrunnelse for søknaden
Hvert semester avholder fakultetet eksamen for normalt 1300 til 1350 studenter i emnene 
nevnt over. Inneværende semester er det derimot over 1800 som er meldt til vurdering i 
emnene, som er det høyeste antallet noensinne. Fakultetet forventer at like mange studenter 
vil melde seg i vårsemesteret 2016.

De siste semestrene har fakultetet opplevd utfordringer med å overholde sensurfristen på tre 
uker for de fire emnene. Dette fordi sensuren involverer mange sensorer over hele landet,
besvarelsene sendes til sensorene og returneres per post, og det er en tidkrevende prosess 
å kvalitetssikre resultatene administrativt før kunngjøringen kan skje. Fakultetet anser det 
derfor ikke som realistisk å overholde fristen på tre uker med en økning på nærmere 500 
studenter, og samtidig sikre kvaliteten på sensuren.

Videre er behovet for en utvidet sensurfrist klart tidsavgrenset. Dette fordi resultatene i 
emnene til nå har dannet opptaksgrunnlaget for fakultetets lokale opptak til profesjonsstudiet 
i psykologi. Det lokale opptaket er under avvikling, og vil gjennomføres siste gang i 2016 
parallelt med opptak gjennom Samordna opptak. Fra og med 2017, vil derimot hele opptaket 
til profesjonsstudiet skje gjennom Samordna opptak. Avviklingen av det lokale opptaket til 
profesjonsstudiet vil ventelig føre til færre oppmeldte studenter i emnene fra og med 
høstsemesteret 2016.

Fakultetet understreker også at eksamenene for vårsemesteret vil avholdes tidsnok til at en 
utvidet sensurfrist ikke får konsekvenser for opptak til videre studier.
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På denne bakgrunnen søker fakultetet om utvidet sensurfrist for de fire emnene i 
høstsemesteret 2015 og vårsemesteret 2016.

Universitetsdirektøren sine kommentarer
Etter loven kan styret gjøre unntak fra sensurfristen for enkelteksamener, forutsatt at 
«særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid». Vilkåret er klart nok oppfylt i denne 
saken.

Hovedhensynet bak søknaden om utvidet sensurfrist, er å sikre betryggende kvalitet på 
sensuren for totalt åtte spesifiserte eksamener. Det vil uten tvil være krevende for fakultetet å 
sikre kvaliteten innen tre uker på grunn av svært mange oppmeldte studenter.

Normalt må riktig nok fakultetene sørge for å skaffe nok sensorer til å kunne sensurere 
eksamensbesvarelser forsvarlig i løpet av tre uker. Terskelen for å utvide sensurfristen må 
derfor være høy, og et stort antall studenter i seg selv vil som hovedregel ikke begrunne 
unntak fra lovens hovedregel.

Likevel har fakultetet sannsynliggjort at behovet for en utvidet sensurfrist både er 
ekstraordinært på grunn av endringen i opptaksmodell, og konkret begrenset til eksamenene 
som er oppgitt. Hensynet til at studentene får en grundig og korrekt sensurering av 
besvarelsene, må veie tyngre enn at sensuren skal være hurtig. Dette særlig fordi 
eksamensresultatene danner grunnlaget for lokalt opptak til profesjonsstudiet.

En klar forutsetning for å innvilge søknaden er at fakultetet informerer studentene om 
sensurfristen grundig og i god tid før eksamen. 

Med dette fremmes følgende forslag til

vedtak:

Sensurfristen for emnene EXFAC03P, PSYK100, PSYK101 og PSYK102 utvides til seks 
uker for høstsemesteret 2015 og vårsemesteret 2016.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
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