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Utvidet sensurfrist på Det humanistiske fakultet

Bakgrunn
Universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4) gir regler for sensurfrist:

«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.»

Universitetsstyret vedtok 19. februar 2009 (sak 12/09) en midlertidig forskrift med følgende
ordlyd:

«Mellombels forskrift om lengre sensurfrist for førstesemesteremne ved Universitetet
Bergen

For examen philosophicum og examen facultatum skal den ytre sensurfristen i
haustsemesteret vere seks veker i staden for tre veker. Dette gjeld for emne der
eksamen vert halden, eller siste innleveringsfrist av mappeoppgåver, eller liknande
arbeid som er grunnlag for karaktersetjinga er 1. desember eller seinare.
Forskrifta her trer i kraft straks og gjeld til og med haustsemesteret 2013.»

Bakgrunnen for forskriften er at emnene blir holdt sent i høstsemesteret.Antallet
eksamensbesvarelser er stort og eksamensavviklingen ligger tett opp til juletiden.

Det humanistiske fakultet søkte 09.04.2013 (vedlegg 1) om at den midlertidige forskriften
forlenges i 10 nye semestre. Universitetet ba Kunnskapsdepartementetom å avklare
universitetets handlingsrom for å gi forskrift om utvidet sensurfrist i forbindelse med
behandling av søknad om utvidet sensurfrist ved mastergradsstudiet i rettsvitenskap (sak
86/13). I brev fra departementet 10. 07.2013 (vedlegg 2) ble det blant annet vist til
forarbeidene som sier at «terskelen for unntak begrunnet i sensormangel må være svært
høy, og begrunnelsespliktentung». På bakgrunn av dette ble Det humanistiske fakultet i brev
7.11.2013, bedt om å vurdere om det er mulig å avvikle emnene tidligere i semesteret slik at
treukersfristen kan overholdes og eventuelt begrunne hvorfor det ikke er mulig.

Det humanistiske fakultet ba i brev 27.11.2013 (vedlegg 3) om at den midlertidige forskriften
forlenges til å gjelde til og med høsten 2014. Det er vist til begrunnelse fra institutt for filosofi
og førstesemesterstudier. Instituttet skriver at de umiddelbart vil sette i gang arbeidet med et
nytt studieopplegg som kan resuItere i en revidert emnebeskrivelse som ivaretar
overholdelse av sensurfristen fra og med høsten 2015.

I saker som gjelder unntak fra uhl. § 3-9 (4) er det viktig at studentenes synspunkter har
kommet fram og Studentparlamentet er derfor bedt om å uttale seg. Studentparlamentet har i
e-post uttalt : «I utgangspunktet har vi i Studentparlamentet forståelse for søknaden, og syns
det er greit. Det er imidlertid viktig at sensurfristen opplyses om grundig til studentene, slik at
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de vet når de kan foniente resultatene.»

Universitetsdirektørensmerknader
Det er positivt at Det humanistiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
ønsker å få til en revidert emnebeskrivelse som ivaretar overholdelse av sensurfristen fra og
med høsten 2015. I perioden til og med høsten 2014 anses vilkårene for å gi en midlertidig
forskrift, jf. uhl § 3-9 (7), jf (4) for oppfylt. Det vises til begrunnelsen som er gitt av fakultetet
og instituttet. Sensurfristen er gitt av hensyn til studentene og Studentparlamentet har ikke
hatt innvendinger til den foreslåtte forskriften. Det foreslås derfor en midlertidig forskrift med
samme ordlyd som den tidligere forskriften, med gyldighet til og med høstsemesteret 2014.

Med disse kommentarene fremmes følgende forslag til

vedtak:

Mellombels forskrift om lengre sensurfrist for førstesemesteremne ved Universitetet i Bergen

For examen philosophicum og examen facultatum skal den ytre sensurfristen i
haustsemesteret vere seks veker i staden for tre veker. Dette gjeld for emne der
eksamen vert halden, eller siste innleveringsfrist av mappeoppgåver, eller
liknande arbeid som er grunnlag for karaktersetjinga er 1. desember eller seinare.
Forskrifta her trer i kraft straks og gjeld til og med haustsemesteret 2014.
Forskrifta skal kunngjerast i Norsk Lovtidend,jf. fvl. § 38 første ledd bokstav c).

23.01.2014, Silje Nerheim

Vedlegg:
Brev med vedlegg fra Det humanistiske fakultet 9.4.2013
Brev fra Kunnskapsdepartmentet10.07.2013
Brev med vedlegg fra Det humanistiske fakultet 27.11.2013

2



UNIVERSITETET I BERGEN
Det humunistiske lakultet

—

VECL.. ; —

L57„,j.

Universitetsdirektørens kontor

Referanse Dato

2013/3319-ELHJ 09.04.2013

Søknad om forlenging av midlertidig forskrift - utvidet sensurfrist
på examen philosophicum og examen facultatum

Vi viser til søknad fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudium (FoF) om forlenging av
den midlertidige forskriften om utvidet sensurfrist for examen philosophicum og examen
facultatum ved Universitetet i Bergen.

I høstsemesteret lar det seg ikke gjøre for instituttet å overholde den ordinære treukers
sensurfristen når emnene har eksamen etter 1. desember, både fordi antallet
eksamensbesvarelser er stort og fordi eksamensavviklingen ligger tett opp til juleferien. Den
midlertidige forskriften gjelder til og med høstsemesteret 2013. Omstendighetene som fordret
forskriften har ikke endret seg, og behovet for utvidet sensurfrist i høstsemestrene er fortsatt
til stede.

FoF ber derfor om at den midlertidige forskriften forlenges i 10 nye semestre (f.o.m. våren
2014 t.o.m. høsten 2018), og Det humanistiske fakultet støtter instituttet i saken.

Vennlig hilsen

Gjert Kristoffersen

dekan Trine Moe

fakultetsdirektør

Kopi

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Harfagresgate 1 Elisabeth Hagen Hjellbrekke
Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen
post@hf.uib.no
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Referanse Dato

2013/3319-GURA 18.03.2013

Søknad om oppretting av mellombels forskrift - utviding av
sensurfrist på førstesemesteremne

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er det kvar haust ei rekkje emne som ikkje er

ferdige før etter 1. desember. Dette gjeld for fem variantar med mappevurdering og fem variantar

med skuleeksamen på examen philosophicum, samt examen facultatum-emna EXFACOOSK,Språk og

kommunikasjon og EXFACOOTKEKS/EXFACOOTKSEM,Tekst og kultur. Talet på studentar som tar desse

emna om hausten er omlag 3000.

Grunna dette store talet av eksamenssvar, samt det at sensorane er spreidd i inn- og utland i juletida,

er det praktisk umogeleg å gjere klart for kunngjering av sensur innan 3-vekersfristen. Det har difor

vore vanleg i fleire år å søkje om utvida sensurfrist for desse emna i haustsemesteret og i 2007 vart

Det humanistiske fakultet oppmoda av Universitetsleiinga om å gjere framlegg om ei mellombels

forskrift om lengre frist, jf. § 3-9(4), 2. setning. Denne mellombelse forskrifta vart vedtatt i

Universitetsstyret sitt møte 19. februar 2009 og er gyldig til og med haustsemesteret 2013, jf.

2008/2948.

Den mellombelse forskrifta er slik:

Mellombels forskrift om lengre sensurfristfor førstesemesteremne ved Universitetet i Bergen

For examen philosophicum og examen facultatum skal den ytre sensurfristen i

haustsemesteret vere seks veker i staden for tre veker. Dette gjeld for emne der eksamen vert

halden, eller siste innleveringsfrist av mappeoppgåver, eller liknande arbeid som er grunnlag

for karaktersetjinga er 1. desember eller seinare.

Forskrifta her trer i kraft straks og gjeld til og med haustsemesteret 2013.

Eksamen og innlevering i emna var også hausten 2012 i perioden 5. desember til 17. desember og ein

eventuell 3-vekersfrist ville då ha gått ut i tida 26. desember til 2. januar. Å overhalde ein slik frist for

så store emne framstår som urealistisk.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Institutt for filosofi og Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
førstesemesterstudier Postboks 7805 Sydnesplassen 12/13 Gunhild Raunsgard
Telefon 55 58 23 82 5020 Bergen Bergen +47 55 58 86 91
Telefaks 55 58 96 51
fof@hf.uib.no
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Då dette er ein situasjon som oppstår med fast regelmessigheit, ønskjer Institutt for filosofi og

førstesemesterstudium med dette å be om at det blir søkt om oppretting av ei mellombels forskrift

der den ytre sensurfristen blir satt til seks veker i staden for tre veker for alle emna på examen

philosophicum, samt examen facultatum-emna EXFACOOSK,EXFACOOTKEKSog EXFACOOTKSEM,i

høve til Universitetslova sin § 3-9 (7).

Vennlig hilsen

Reidar K. Lie
Instituttleiar Gunhild Raunsgard

førstekonsulent
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Deres ref Vår tef Dato

2009/8038-HIB 13/2380- 10.07.13

Vedrørende sensurfrist ved det juridiske fakultet UiB

Viviser til brev av 23.april 2013,hvor Universitetet i Bergen (UiB)ber om
departementets vurdering av både universitetsstyrets handlingsrom for å gi
dispensasjon for sensurfrist etter universitets-og høyskoleloven (uhl.) § 3-9(4), samt
hvorvidtbestemmelsen om sensurfrist i uhl. § 3-9 (4) er hensiktsmessig utformet slik
den er og slik behovet er innenfor høyere utdanning.

Det fremkommer avbrevet fra UiBat det juridiske fakultetgjentatte ganger har fått
innvilgetdispensasjon fra fristen på tre uker for ferdigstillingav sensur, jf. uhl. § 3-9 (4).
Ved behandling i 2012ble det imidlertid ikke gitt dispensasjon for treukersfristen.
Universitetsstyret vurderte å ha begrenset handlingsrom i denne saken og at det ikke
var anledning til å forlenge dispensasjonsadgangen, da denne løp ut 31.12.2012.

Etter uhl. § 3-9 (4) skal sensuren foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør
det nødvendig å bruke mer tid. Styret selvkan gjøre unntak for enkelteksamener og
kan i midlertidigforskrift etter sjuende ledd fastsette en lengre frist når det ikke er
mulig å skaffedet antallkvalifisertesensorer som er nødvendig for å avviklesensuren
på tre uker.

Fristen på tre uker er satt avhensyn til studentene, jf. Ot. prp. nr. 62 (1988-1989),hvor
det fremkommer følgende:"Selvom det nok kan væreproblemeri enkeltefag
gjennomforesensureninnen dennefristen, mener man at bestemmelsenerså viktigat av
hensyntil studenteneat det erforsvarligdfastsetteen slik bestemmelse."Det følger videre
av Ot. pr. nr. 85 (1993-1994)at "terskelenfor unntak begrunneti sensormangelmå være
svært høy,ogbegrunnelsespliktentung".Departementet har tidligere uttalt at unntak for
den enkelte eksamen kan bare gis i enkeltstående, uforutsette krisesituasjoner.

Postadresse Kontoradresse Telefon Universitets-og Saksbehandler
Postboks 8119Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90. hoyskoleavdelingen NatalinaRugstad
0032Oslo Org no.
postruottak@kd.dep.no http://www.kd.dep.no/ 872417842

I 6JULI2013
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Fakultet har begrunnet sitt behov for unntak fra treukers fristen med kvalitetssikring.

Det juridiske fakultet ved UiBhar gjennomførten grundig utredning av
sensurordningen i masterstudiet i rettsvitenskap,og den følgervedlagtbrevet av23.
april 2013.Fakultet anser at sensuren, slik den er i dag, er tilfredsstillende
kvalitetssikret og mener å ha vist i sin utredning at det i nåværende sensurordning ikke
uten videre kan kuttes i prosesser som tilsvarer de etterspurte to ukene.

Departementet ser at også andre hensyn enn sensormangel kan vektlegges i en
vurdering av unntak fra hovedregelen.Det vises til NOU 1993:24hvor det fremkommer
følgende:"I allefallfor juss er en tre-ukersfristhelt urealistiski dag,fordi man er avhengig
av hardt belastedeeksternesensorersom ikkekan forventeså gjennomføreenså
omfattendesensur innen enså kortfrist."

Imidlertider det i vurderingen av om man skal gjøre unntak fra treukersfristen viktigå
være bevisst bestemmelsens klare utgangspunkt, følgelighensynet til studentene.
Særlig viktiger dette, når man fastsetter dispensasjonsadgangfor fem år avgangen.
Dersom universitetet kan vise til et grunnlag for unntak som sammenfallermed lovens
formålog dersom studentene ikke har noen innvendingermot en fem ukers sensurfrist,
ser departementet at det kan foreliggegrunnlag for å vurdere unntak fra treukersfristen
i uhl. § 3-9(4). Den konkrete vurderingen av dette må imildertidgjøres av styret ved
UiB.

Det fremgår avfakultetets utredning at det ikke har vært gjort systematiske
undersøkelser av studentenes oppfatningom sensurfristen ved UiB,men at
studentrepresentanten i utvalget ikke anser at det er noe press fra studentene om å få
redusert sensurfristen. Departementet understreker at det er viktigå foreta en prosess
der også studentenes synspunkter er hørt dersom man skal gjøre unntak fra uhl. § 3-9
(4).

Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør t\J -tfx.

NatalinaRugsta
rådgiver
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det humanistiske fakultet

• V

Universitetsdirektørens kontor

Refera nse Dato

201313319-ELHJ 27.11.2013

Svar fra Det humanistiske faktultet angående søknad om forlenging
av midlertidig forskrift

Universitetsdirektørens kontor har i forbindelse med søknad om forlengelse av midlertidig
forskrift om utvidet sensurfrist på examen philosophicum og examen facultatum bedt
fakultetet om å vurdere hvorvidt det er mulig å avvikle eksamen tidligere i semesteret slik at
det blir mulig å overholde treukersfristen, og dersom vi mener det ikke er mulig, begrunne
det.

Vedlagt er vurderingen fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Saken er behandlet i
instituttrådet 21. november, og rådet slutter seg til innholdet.

Det humanistiske fakultet støtter instituttets synspunkter i saken, og ber om at den
midlertidige forskriften forlenges til å gjelde til og med høsten 2014.

Vennlig hilsen

Margareth Hagen

dekan Kim Ove Hommen

fung. fakultetsdirektør

Kopi
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet Postadresse Besøksadresse Saksbehandler

Telefon 55589380 Postboks 7805 Harald Hårfagresgate 1 Elisabeth Hagen Hjellbrekke

Telefaks 55589383 5020 Bergen Bergen

post@hf.uib.no
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UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for filosofi og førstesernesterstudier

Det humanistiske fakultet

Referanse Dato

201313319-STT 26.11.2013

Tilbakemelding fra FoF - søknad om forlenging av midlertidig
forskrift om sensurfrist

Vedlagt ligger svarbrev vedrørende Universitetsdirektørens respons på vårt ønske om å
forlenge den midlertidige forskriften om forlenget sensurfrist ved Examen philosophicum og
Examen facultatum ved HF.

Vi ber fakultetet om å støtte vårt synspunkt i saken, eventuelt etter dialog med instituttet.

Brevet er behandlet i vårt instituttråd 21. november, som slutter seg til innholdet.

Reidar Lie
instituttleder Steinar Thunestvedt

administrasjonssjef

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Institutt for filosofi og Postadresse Besøksadresse Saksbehandler
førstesemesterstudier Postboks 7805 Sydnesplass 12-13 Steinar Thunestvedt
Telefon 55 58 23 82 5020 Bergen Bergen 55582384
Telefaks 55 58 96 51
fof@hf.uib.no
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Vedrørende søknad om forlenging av midlertidig forskrift om utvidet sensurfrist ved
førstesemesteremnene ved Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er i sak 2013/3319 bedt om å gi begrunnelse for
ønsket om å forlenge foreløpig forskrift om forlenget sensurfrist ved examen philosophicum
samt examen facultatum-emnene ved Humanistisk fakultet.

Både Examen philosophicum og Examen facultatum ved HF er svært undervisnings- og
veiledningstunge emner, og derfor varer undervisningssemestret lenge. Dette er pedagogisk
motivert i at det for de fleste studentene er de første emnene de møter i studieløpet sitt og
derfor skal hjelpe dem med overgangen til universitetskulturen. Med dagens
undervisningsoppsett ville det være problematisk å innføre krav om at all sensur skal
kunngjøres innen tre uker etter innlevering. I det videre tar vi i hovedsak for oss ex.phil., men
mange av poengene vil også gjelde ex. fac.

Undervisningen ved ex.phil. starter normalt opp i uke 34 og består typisk av 16 forelesninger
og 16 seminarsamlinger. Siden seminaraktiviteten baserer seg på forelesningene, er
seminarundervisningen forskjøvet med en uke. Lengden på undervisningssemestret er altså
17 uker, og siste ordinære undervisning dermed i uke 49. Dette ville gi en ordinær sensurfrist
i uke 52, med alle sine åpenbare logistiske merutfordringer.

I Universitetsledelsens brev bes det om en vurdering av "om det er mulig å avvikle emnene
tidligere i semesteret, slik at treukersfristen kan overholdes." Det er hovedsakelig tre måter å
gjøre dette på:

Tidligere oppstart av undervisning;
Komprimering av undervisningssemesteret

Reduksjon av undervisningsvolumet.

Vi mener det ville være svært uheldig med undervisningsoppstart tidligere enn uke 34;
både fordi uke 33 vanligvis er mottaksuke ved UiB, men også av hensyn til påmeldingen til
seminarmodellen og det omfattende koordineringsarbeidet knyttet til dette. Tidligere oppstart
ville dessuten fordre flere administrative ressurser og føre til et dyrere opplegg.

De første årene av seminarmodellen hadde vi et oppsett hvor undervisningen avsluttet
noe tidligere, men dette fordret at vi komprimerte lengden på semesteret i form av å doble
undervisning en del uker. Dette var en ordning både lærere og studenter var meget
misfornøyd med. Ved én fakultetsvariant, juss, er imidlertid undervisningen svært komprimert
av hensyn til et emne i Forvaltningsrett som det ikke ønskes overlapp med. Av erfaring vet vi
at arbeidspresset er veldig høyt for undervisningsstaben ved denne varianten, ikke bare rent
undervisningsmessig, men også fordi den enkelte seminarleder har opptil 144 individuelle
veiledninger i løpet av semesteret. Komprimering over hele linjen ville også medføre
logistiske problemer, bl.a. tilgang til mange nok undervisningslokaler - et problem som neppe
er mindre i dag enn det var for noen år siden.

Etter vår mening er verken alternativ 1 eller 2 veien å gå. Den mest lovende løsningen
synes å ligge i en viss reduksjon av undervisningsomfanget ved ex.phil. Ved to fakulteter
(Medisin og odontologi og Mat.nat.) har vi innført prøveordninger med noe færre
forelesninger og seminarer. Undervisningsoppstart er også her uke 34. Detaljene skal vi
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utelate her, men i prinsippet ville det være mulig å ha eksamensinnlevering ved disse
variantene i uke 48, som da ville gitt en ordinær sensurfrist i uke 51.

Vi arbeider for tiden med å omstrukturere ex.phil. slik at undervisningsvolumet reduseres noe
ved alle varianter. Den faglig-pedagogiske utfordringen her er å "treffe riktig" med volumet
slik at vi både avkrever studentene tilstrekkelig selvstendighet samtidig som vi ivaretar
ex.phil sin studieforberedende funksjon.

Vi har forståelse for at sensurfristene settes av primært hensyn til studentene. Derfor vil vi
undersøke om vi kan innføre et opplegg ved alle fakulteter som ivaretar treukersfristen. Det
avgjørende må likevel være at vi opprettholder et opplegg som er faglig-pedagogisk godt. Vi
ber om forståelse for at denne omstruktureringsprosessen vil ta noe tid.

Den nevnte forskriften gjelder t.o.m. inneværende semester, men vi ber om at vi får den
forlenget midlertidig slik at vi i hvert fall kan benytte den også høsten 2014. Vi vil umiddelbart
sette i gang arbeidet med et nytt studieopplegg som kan resultere i en revidert
emnebeskrivelse som ivaretar overholdelse av sensurfristen fra og med høsten 2015.


