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ENDRING I DE UTFYLLENDE REGLER FOR EKSAMEN VED MN-FAKULTETET 

 
MN-fakultetet har i sine utfyllende regler en særregel som gir instituttene muligheten å skifte mellom 
muntlig og skriftlig eksamen på et emne.  
 

§ 7 Skifte mellom muntlig og skriftlig eksamen  
Et emne som normalt avsluttes med muntlig eksamen kan gå over til skriftlig eksamen når det er 
flere enn et bestemt antall påmeldte studenter. Et emne som normalt avsluttes med skriftlig 
eksamen kan gå over til muntlig eksamen når det er færre enn et bestemt antall påmeldte 
studenter. Det må angis i studieplanen for emner hvor denne regelen kan bli tatt i bruk. Påmeldte 
studenter må bli opplyst om eksamensformen senest på første undervisningsdag etter 
oppmeldingsfristen.  
I semestre hvor det ikke gis undervisning, og når det arrangeres tidlig eksamen i påfølgende 
semester, skal eksamensformen så langt det lar seg gjøre, være den samme som i det foregående 
semesteret emnet ble undervist.  

 
Denne regelen er uheldig på mange måter og det er, så vidt oss bekjent, ingen andre fakulteter eller 
utdanningsinstitusjoner som har en lignende regel. Det er spesielt den manglende forutsigbarheten som 
er problematisk. For studieadministrasjonen er den problematisk i forhold til veiledning av studenter og 
med tanke på eksamensplanlegging (eksamensplan, eksamenslokaler, osv). Men det viktigste er at 
uforutsigbarheten er et problem for studentene. Studenter må få konkret og pålitelig informasjon om 
emnene for å planlegge et semester, og her spiller også vurderingsformen en rolle. I tillegg er det viktige 
forskjeller mellom skriftlig og muntlig vurdering med tanke på studentenes rettigheter, det gjelder for 
eksempel anonymitet, klageadgang og rett på begrunnelse av karakteren. 
 
I brevet om studieplanendringer som gikk til instituttene (sak 2018/10668) ber fakultetet derfor 
eksplisitt om å endre emnebeskrivelsen på emnene som har denne regelen, slik at det er kun én 
vurderingsform, muntlig eller skriftlig, som gjelder for emnet: 
 

1. Skriftleg og munnleg eksamen. 
Ei vurderingsform på eit emne skal veljast med tanke på kva som best kan måle studenten sitt 
oppnådde læringsutbyte. Ei vurderingsform skal ikkje veljast avhengig av antal studentar som er 
meldt til emne. Studentane må vite kva vurderingsform eit emne har, når dei melder seg opp på 
Studentweb. Ein gjennomgang av emne syner at vi har 68 emne som skiftar mellom munnleg og 
skriftleg eksamen avhengig av antal meldte studentar. Fakultetet ønsker å slutte med denne 
praksis og ber instituttet gå igjennom sine emne og gi tilbakemelding kva vurderingsform emnet 
skal ha. Fakultetet presiserer at §7 i utfyllande reglar for eksamen skal endrast tilsvarande. 

 
 
Endringer i fakultetets utfyllende regler for eksamen skal vedtas i Studiestyret.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

Studiestyret vedtar å stryke §7 Skifte mellom muntlig og skriftlig eksamen fra de utfyllende regler for 
eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er ikke lenger mulig å skifte 
vurderingsform avhengig av antall studenter som er oppmeldt.  
 
 
Bergen 11. september 2018  
MN/INSO 
 
 


