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Bruk av intern og ekstern sensor ved bedømmelse av 
masteroppgave og avsluttende mastereksamen 

Fakultetet har oppdaget at formuleringene i det utfyllende reglementet som gjelder sensur av 

masteroppgaver ikke er i samsvar med krav i Universitets- og høgskoleloven og i UiB sin 

forskrift.  

 

Fakultetet har i Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet omtalt avsluttende mastergradseksamen i § 15. I punkt c), d) og e) omtales intern 

sensor, veileder og ekstern sensor, og det står her at en eventuell intern sensor skal være 

med i bedømmelsen av oppgaven.  

I § 12 Bedømmelse av oppgaven står det at det skal benyttes ekstern sensor, men det er 

ikke spesifisert at flere sensorer skal være med i bedømmelsen. Dette står det imidlertid i 

Universitets- og høgskoleloven § 3-9: 

(2) Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller 
annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for 
vedkommende studium. Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, 
ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad.  

I forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen er dette videre 
spesifisert i § 7.3.2 Krav til antall sensorer:  

(1) Ved bedømmelse av masteroppgave er det krav om minst to sensorer, hvorav 
den ene må være ekstern. Fakultetet kan i utfyllende regler bestemme at veileder 
ikke kan være medlem av kommisjonen.  
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Fakultetet beklager at det har vært feil i de utfyllende reglene, og har nå rettet dette i 
reglementet. Se vedlegg der endingene er markert. 

Krav ved sensur av masteroppgaver 

Det er altså krav til minst to sensorer ved bedømmelse av masteroppgaver, der minst en av 
sensorene skal være ekstern. 

For å sikre at vi fyller kravene til sensur i Universitets- og høgskoleloven ber vi alle institutter 
om å gjennomgå sine rutiner for sensur av masteroppgaver og ved avsluttende 
mastergradseksamen, og endre disse dersom kravet ikke er fylt.   
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