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SENSURFRIST OG FORSINKET SENSUR
Utdanningsutvalget ved UiB har hatt fokus på forsinkelser ved sensur, og i møtet i Utdanningsutvalget
16. november 2017 ble det gjennomført en votering vedrørende innføring av dagbøter ved forsinket
sensur. Flertallet stemte for å utsette innføring av dagbøter, og at dette vil bli innført fra og med
sensuren for høstsemesteret 2018 dersom situasjonen ikke har bedret seg. En statusrapport for
forsinket sensur høsten 2017 var på sakskartet til Utdanningsutvalget som drøftingssak til møtet 20.
mars 2018, men saken ble utsatt til neste møte. Det ble i saksforelegget slått fast at antall emner med
forsinket sensur ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fortsatt er forholdsvis høyt. Det er
derfor nødvendig å diskutere hvilke tiltak som kan bidra til å unngå forsinket sensur ved fakultetet i
fremtiden.

Sensurfrist i lov og forskrift

Ifølge Universitets- og høgskoleloven § 3-9 (4) skal sensur skal foreligge innen tre uker.
(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.
Dette innebærer at i de tilfeller der Universitetsstyret ikke har gitt utvidet frist, skal sensuren foreligge
innen tre uker.
I UiBs studieforskrift §7.2.1 Sensurfrist blir det presisert:
(1) Når helligdager faller på en ukedag, forlenges sensurfristen tilsvarende.
I tillegg viser forskriften til at i de tilfeller der sensuren blir forsinket på grunn av uforutsette hendelser
som sykdom hos sensor e.l. skal studentene informeres om dette.
(2) Dersom sensuren blir forsinket i forhold til den lovbestemte fristen på tre uker etter
universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4) eller den datoen som er gjort kjent for studentene, skal
dette kunngjøres med opplysning om ny dato for sensur.
Tilbakemeldingene fra instituttene på hvilke emner som har publisert sensuren etter fristen antyder at
det er ulik oppfatning av hva som er sensurfrist. Det er viktig å presisere at det kun er helligdager som
kan forlenge sensurfristen. Det vil f.eks. si at sensurfristen som faller etter jul og nyttår kan forlenges
med inntil tre dager (1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag).

Egne frister for sensur for emner med sen eksamen

I tillegg til den lovpålagte fristen på tre uker har fakultetet i flere år hatt en endelig frist for sensur for
emner med sen eksamen. Denne er 30. juni i vårsemesteret og 10. januar for høstsemesterets
eksamener. Det vil si at emner som har eksamen mindre enn 3 uker før disse datoene har kortere
sensurfrist. Grunnen til denne faste fristen er at sensuren må være klar til studentenes frist for å søke
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masteropptak, og frist for å søke undervisningsopptaket ved fakultetet. Dette har vært en praksis i
mange år, men det har ikke vært nedfelt i fakultetets utfyllende regler, noe vi nå ønsker å gjøre.

Til diskusjon

Flere UH-institusjoner har satt i verk en ordning med dagbøter til instituttene for brudd på sensurfrist.
NTNU, NMBU og UiT er blant institusjonene som har innført dagbøter. Da NTNU innførte bøteleggingen i
2005 var de oppe i 18 prosent brudd på sensurfristen. To år senere var den nede på 1,5 %. Da UiT
innførte dagbøter i 2009 ble tallet på forsinkede sensurer nesten halvert (referert fra UU-sak 55/17).
Fakultetet har vurdert å innføre bøter for forsinket sensur, før dette eventuelt innføres ved UiB. Det har
også vært foreslått å ikke utbetale honorar til eksterne sensorer som leverer sensuren for sent.
Hvilke tiltak bør settes i verk ved fakultetet for å hindre brudd på sensurfristen? Er det andre tiltak som
kan være aktuelle for å forbedre situasjonen?
FORSLAG TIL VEDTAK
Studiestyret vedtar å nedfelle følgende i fakultetets utfyllende regler:
Sensurfrist på emner med sen eksamen er 30. juni i vårsemesteret og 10. januar i høstsemesteret, selv
om dette er mindre enn tre uker etter eksamen.
Det implementeres nødvendige informasjonstiltak i forkant av vårens sensur basert på diskusjonen i
møtet.
Dersom situasjonen på fakultetet rundt forsinket sensur ikke bedres vesentlig ved vårens sensur og UiB
ikke innfører dagbøter sentralt, anbefaler Studiestyret at fakultetet ensidig innfører bøter ved forsinket
sensur fra og med høsten 2018.

Bergen 22. mars 2018
MN/BIG
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