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SAK 03/05 PROGRAMSENSORS OPPGAVER OG SENSORMAPPE FOR 

PROGRAMSENSOR 

 

Bakgrunn 

Universitetets kvalitetssikringssystem for undervisningen ble etablert i 2004 og er beskrevet i 

Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia (Revidert august 2004) 

http://uib.no/ua/studiekvalitet/kvalitetssikring/Revidert%20Handbok%20Kvalitetssikring%20a

ug%2004.doc. 

 

Et ledd i kvalitetssikringsarbeidet er ordningen med ekstern programsensor. Rektor og 

universitetsdirektør har i april d.å. fastsatt Retningslinjer for ekstern sensorordning ved UiB 

(datert 16.04.04). I skriv fra utdanningsavdelingen, Ekstern sensorordning – retningslinjer og 

iverksetting (04/3377, datert 27.08.04), blir fakultetene bedt om å ta ordningen med 

programsensor i bruk fra og med høstsemesteret 2005. 

 

På møte den 14. desember 2004 vedtok Studiestyret bl.a. følgende: 

o Ordningen med programsensor iverksettes fra og med høsten 2005. 

o Administrasjonen utarbeider en sensormappe for programsensor som bl.a. inneholder 

retningslinjer og kriterier for ekstern sensur og malen for årsrapporten fra 

programsensor. Det skal utarbeides et mandat for programsensor som også beskriver 

formålet med ekstern sensur. 

o Programsensorer tas i bruk på ulike måter i tråd med føringer som kom fram i møtet. 

De første programsensorene skal oppnevnes fra og med høsten 2005 etter nominasjon 

fra aktuelle programstyrer/institutt. Forslag til hvilke program/institutt som skal ha 

programsensor fra og med høsten 2005 vedtas i neste studiestyremøte. 

 

 

Mål med programsensur og programsensors oppgaver 

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har instituttet og programsensor følgende 

oppgaver i forhold til programevalueringen: 

 

Instituttet skal  

 Nominere programsensor for en 4-års periode for de programmene som skal evalueres. 

Studiestyret oppnevner programsensor etter nominasjon fra instituttene. En 

programsensor kan fungere i to perioder. 

 Inngå en kontrakt med programsensor hvor oppgavene er definert og honoraret er avtalt 

etter fakultetets retningslinjer for sensorhonorar. Programsensor oppnevnes slik at 

sensorperioden begynner med høstsemesteret når undervisningsåret starter. 

Programsensor får halv honorarsats for det første og det siste kalenderåret av 

sensorperioden.  

 Definere hva programmet har behov for å få frem i evalueringen. Institutt/program 

setter selv opp en detaljert plan over hva de vil ha belyst i hvert av de fire år 

evalueringen foregår. 

 Gi programsensor innsyn i sakslister og referater fra programstyremøter 

 Gi programsensor anledning til å delta på programstyremøter 

http://uib.no/ua/studiekvalitet/kvalitetssikring/Revidert%20Handbok%20Kvalitetssikring%20aug%2004.doc
http://uib.no/ua/studiekvalitet/kvalitetssikring/Revidert%20Handbok%20Kvalitetssikring%20aug%2004.doc
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Programsensor skal 

 Legge vekt på en evaluering av den faglige oppbyggingen av studieprogrammet og på 

den faglige sammenhengen mellom bachelor- og masterprogrammet i den samme 

disiplinen. 

 Kommentere og gi råd om innhold, kombinasjoner og struktur i kursene, og om 

vurderingsmåter. 

 Utarbeide en årlig evalueringsrapport til programstyre innen 1. juli etter malen i 

Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia. Denne rapporten innarbeides i 

instituttrapporten. Programsensor kan fra år til år fokusere på ulike aspekter og 

problemstillinger ved programmet/programmene i samråd med institutt/programstyre.  

 Delta i den mer omfattende programevalueringen som skal finne sted hvert 4. år (se 

pkt. 4.2 i Handbok for kvalitetssikring av universitetsstudia) 

 

Målet med programevalueringen er en kontinuerlig utvikling og forbedring av fakultetets 

utdanningstilbud. Studentene ved fakultetet skal ha gode arbeidsforhold innenfor et attraktivt 

og relevant utdanningstilbud. Programevalueringen skal derfor blant annet sette fokus på den 

faglige oppbyggingen av studieprogrammet, og vurdere dens kvalitet i forhold til nasjonal og 

internasjonal standard. Bedre kvalitetssikring ved utdanningsinstitusjonene er i samsvar med 

satsningsområdene i Bologna-prosessen.  

 

Programsensor skal også se kritisk på undervisnings- og vurderingsmetoder som blir brukt, og 

om disse gir den ønskede læringseffekten. Et viktig aspekt ved evalueringen gjennom en 

ekstern sensor vil også være å få frem muligheter for sammenslåing av emner og programmer 

for å unngå duplisering av tilbud og for en bedre utnyttelse av læringsressurser i form av 

undervisningspersonale og undervisningsrom.  

 

Sensormappen er en samling av retningsgivende dokumenter og andre relevante dokumenter 

for gjennomføring av studieprogrammet og vurdering av studentenes faglige prestasjoner.  

 

Formålet med sensormappen er å sikre at alle impliserte parter (programsensor, 

programansvarlige, veiledere) har en felles forståelse av gjeldende regler, samt kjennskap til 

den praksis som det legges opp til ved instituttet/programmet. 

 

 

 
Bergen 08.02.05 

Mn/ibs 
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