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Sensoroppnevning for perioden 01.01.13 - 31.12.14
Inneværende sensorperiode utløper ved årsskiftet, og nye eksterne sensorer for emne- og
mastereksamener skal derfor oppnevnes.
Fakultetet ber instituttene om å oppnevne sensorer for en ny 2-års periode, 01.01.2013 31.12.2014. Dersom det er ønskelig kan sensorene også oppnevnes for en periode opp til 4
år. (Jf. Studieforskriften ved UiB, 7.3.1 Allment om sensor (2) Fakultet oppnevner sensorer.
Virketid er normalt 2 år.). Dersom det er behov kan en benytte allerede oppnevnte sensorer i
en overgangsperiode til nye er oppnevnt.
Fakultetet vil anmode om at fagmiljøene foreslår et så bredt utvalg som mulig, slik at antall
suppleringsoppnevninger holdes på et rimelig nivå. Sensorene oppnevnes for et fagområde,
og den enkelte sensor kan dermed i prinsippet benyttes til alle typer eksamener innenfor
fagområdet.
En oversikt over oppnevnte sensorer bes sendt til Birthe Gjerdevik til orientering, slik at en
samlet liste over alle eksterne sensorer ved fakultetet kan være tilgjengelig.
Hvem kan oppnevnes som ekstern sensor?
Ved fakultetet gjelder følgende retningslinjer:
Ekstern sensor oppnevnes av hovedprogramstyrene.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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En ekstern sensor skal ikke ha noen tilhørighet til UiB, det vil si at vedkommende ikke
kan være tilsatt ved UiB eller ha ansvar for undervisningen i et kurs/fag ved UiB.
Fondslønnet personale1 og andre lønnet av eksterne midler med arbeidsplass ved
Universitetet i Bergen, må betraktes som ansatt ved UiB. Professor II er ansatt i
delstilling ved UiB, og kan normalt ikke oppnevnes som sensor.
Ansatte i Uni Research2 har ikke UiB som arbeidsgiver og kan i prinsippet være ekstern
sensor, men dersom de har veldig tett samarbeid med studenter og undervisningen i et
fagmiljø bør de ikke oppnevnes. Eventuelle forslag til unntak fra denne hovedregelen
må fremmes som separat begrunnet forslag.
Som hovedregel betraktes en sensor som ekstern når vedkommende har vært ute av
fast tilsettingsforhold ved UiB i minimum ett år, og ikke har deltatt i undervisningen i det
aktuelle emnet sist det ble gitt. Dette gjelder for eksempel emeritus.
For øvrig vil vi gjøre oppmerksom på at det ved oppnevning av ekstern sensor til
enkelteksamener skal foretas en helhetsvurdering av sensorens habilitet og forhold til de
ulike partene i eksamenssituasjonen.
Dokumenter og rapporter
Vedlagt er mal for oppnevningsbrev som skal sendes til sensor ved oppnevning. Vi ber
instituttene om å sende med sensormappe og legge ved utfyllende eksamensregler og
retningslinjer som eventuelt er vedtatt av instituttets programstyre.
Rapportene FS501.001 og FS501.004 skal vise oppnevnte sensorer og sensorhistorikk, men
det kan se ut til at datakvaliteten i FS er dårlig.
Instruksjoner for hvordan en oppretter nye fagpersoner i FS finnes her:
https://wikihost.uib.no/uawiki/index.php/Kursmateriell_for_vurderingsmodulen#Oppretting_av
_fagperson

Vennlig hilsen
Eli N. Høie
studiesjef
Birthe Gjerdevik
førstekonsulent

Vedlegg
Mal for oppnevningsbrev

1
2

for eksempel lønnet av Bergen forskningsstiftelse
BCCS, Bjerknessenteret, CIPR, Sars Centre, Uni Global, osv.

