
Innmelding av til sak til Studiestyret: 
Programstyret ved GEO ønsker at Studiestyret ved MN-fakultetet vurderer endring av reglement for 
tidligeksamener. 
 
Bakgrunn:  
Utdrag fra Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.11 Ny vurdering: 
«Studenter som har gyldig fravær etter § 6.10.1 ved avsluttende skriftlig skoleeksamen i 
undervisningssemesteret, har rett til ett nytt forsøk tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i mars for 
vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret. Fraværsgrunnen skal dokumenteres som beskrevet i § 
6.10.2. Se § 6.10.3 for frister. Fakultetet kan gi utfyllende regler om søknadsprosedyren ved ny vurdering». 
 
Situasjonen per i dag: 
På alle institutter ved MN-fakultetet (UiB) kan alle som ønsker det ta eksamen på nytt i påfølgende semester 
– også kalt tidligeksamen1. UiO har den ordning at kun de som har gyldig fravær kan møte opp til utsatt 
eksamen i påfølgende semester. UiT har samme regel, men de har tillempet praksisen til også å gi dem som 
stryker en ny sjanse.  
 Ordningen ved MN/UiB var ment å forhindre at studenter melder seg opp i samme emne flere 
ganger, og dermed opptar plassen til en student med normal studieprogresjon, samt å gi studenter en rask 
mulighet til forbedre et svakt eksamensresultat uten at studieprogresjonen ble skadelidende.   
 Tall fra GEO (tabell 1) viser at det har vært en jevn økning i antall emner med tidligeksamen, til det 
dobbelte, fra 2011 til 2015. Antall kandidater som meldte seg opp til tidligeksamen økte også jevnt fra 2011 
til 2014. Det var imidlertid en mindre nedgang eller stabilisering i 2015, sammenlignet med de to foregående 
årene, og 2016 vil vise om dette representerer en stabilisering eller en reell nedgang. I praksis har ordningen 
med tidligeksamen skapt flere ulemper enn fordeler, som skissert i argumenter for endring under. 
 

 

 
År 

Tidligeksamen Klager 

Antall emner Antall oppmeldte %-oppmøte Antall emner Antall klager 

2011 23 226 77 14 25 

2012 25 315 87 16 27 

2013 29 346 78 18 29 

2014 29 370 80 22 55 

2015 30 332 77 30 91 

Tabell 1: Oversikt for perioden 2011-2015 over antall påmeldte studenter til tidligeksamen, oppmøte-prosent, antall 
emner der eksamensresultater ble klaget på og antall klager. Oversikten over klagesaker er ikke kun fra tidligeksamen, 
men fra både tidlig og ordinær eksamen de aktuelle årene. 
 
Argumenter for å endre dagens ordning:  

 Dagens ordning medfører at det brukes store ressurser blant undervisere og sensorer, både tidsmessig 
og økonomisk. I prinsippet kan en student ta eksamen i ett emne tre ganger, som så kan klages på. Totalt 
innebærer dette seks kommisjoner.  
o flere tar tidligeksamen (økning på 164 % (147 %) fra 2011 til 2014 (2015)) 
o stor økning i ønsker om begrunnelser  
o ekstrem økning i klagesaker, 360 % fra 2011 til 2015, og flere kommisjoner med ekstern sensor  
o større utgifter for instituttene og mye ekstraarbeid for forskerne 
o Mye ekstraarbeid for administrativt ansatte, på både institutt, fakultet, Studieadministrativ 

Avdeling og dokumentsenteret 
 

 Et stort antall av studentene uteblir fra ordinær undervisning i tiden rundt tidligeksamen. Dette 
saboterer undervisningen, og skaper i tillegg en ond sirkel der studentene tidlig kommer på etterskudd i 
de ordinære undervisningsemnene de følger.  

                                                           
1
 Utfyllende regler ved eksamen ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, § 1 Rett til ny eksamen 



 

 Vi ser fra statistikken at det de siste årene har etablert seg en kultur blant studentene, der de gjerne 
lenge før ordinær eksamen legger opp til å ta eksamen på nytt senere. Studentrepresentantene i PS/GEO 
bekrefter dette. Ved å begrense mulighetene for å ta eksamen igjen og igjen, vil studentene trolig 
investere større innsats i faget allerede fra starten.  

 

 En annen trend er at studenter melder seg opp innen fristen for oppmelding (1. feb./1. sep.) for så å 
trekke seg rett før trekkfristen (2 uker før). Andre studenter trekker seg ikke innen fristen, men møter 
heller ikke opp på eksamen. I begge tilfeller betyr det i praksis at tidligeksamener organiseres ut fra 
tidlige tall, at eksamensoppgaver lages på alle de innmeldte målformene, og at mye arbeid er gjort 
forgjeves dersom ingen møter opp (fortrinnsvis 200- og 300-tallsemner). 
 

 En av konsekvensene av å ta eksamen om og om igjen er at flere får bedre karakterer. Dette har hevet 
snittet for opptak til masterprogrammet slik at en stor andel studenter ikke kommer inn ved første 
forsøk. Disse tar da gjerne ett semester der de forbedrer karakterer samtidig som de tar ordinære emner 
som skal inngå i mastergraden. Mange får dermed redusert tid for gjennomføring av mastergraden. 
Redusert tid på mastergraden er ikke forenlig med det arbeidet som skal gjøres, spesielt ikke for felt- og 
laboratoriebaserte prosjekter, ei heller med den tiden studenten trenger til "modning" gjennom 
masterstudiet.  
 

 Forslaget om å endre dagens ordning på MN går ikke på tvers av UH-lovens krav, fordi det fortsatt vil 
tilbys ny eksamen innen 3 måneder for studenter med gyldig fravær. 

 

 Vi mener at dagens ordning ved MN ikke er forenlig med den sterke satsingen på kvalitet i undervisning 
og forskning som er understreket i UiBs strategiplan.  

 
 
Forslag til vedtak:  
Studiestyret ved MN-fakultetet vedtar at dagens ordning med tilbud om tidlig eksamen til alle fjernes. 
Ordningen implementeres fra og med studieåret 2016/17. 
 

 

 


