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Sensurfrist og forsinket sensur - vedtak i Studiestyret og videre
oppfølging ved fakultetet
Studiestyret diskuterte i møtet 4. april 2018 sensurfrist og forsinket sensur ved fakultetet.
Saken har vært drøftet både i Utdanningsutvalget og Studentparlamentet ved UiB. Fakultetet
har en del emner med forsinket sensur, og det har også vært ulik forståelse av hvordan
sensurfristen skal beregnes.
Studiestyret vedtok at dersom situasjonen på fakultetet rundt forsinket sensur ikke bedres
vesentlig ved vårens sensur og UiB ikke innfører dagbøter sentralt, anbefaler Studiestyret at
fakultetet ensidig innfører bøter ved forsinket sensur fra og med høsten 2018. Det ble også
vedtatt at emner med sen eksamen må følge sensurfristen 30. juni i vårsemesteret og 10.
januar i høstsemesteret, selv om dette er mindre enn tre uker etter eksamensdato. Grunnen
til denne tidlige sensurfristen er at studenter som skal søke opptak til master eller emner i
undervisningsopptaket må ha sensuren på emnene klar.
Sensurfrist vår 2018
Vi ber alle institutter om å formidle sensurfristen til emneansvarlige og sensorer, slik at denne
blir publisert innenfor den lovbestemte fristen. Fakultetet har utarbeidet en oversikt over
sensurfrist for alle emner med skriftlig eksamen vår 2018. Datoen som er oppført i
oversikten er datoen sensuren skal være publisert til studentene. Det betyr at instituttet må
trekke fra de nødvendige dagene for å få resultatet registrert og publisert, før datoen
formidles til sensorer og emneansvarlige. Merk at noen emner har sen eksamen, slik at
sensurfristen blir kortere enn 3 uker for å rekke den interne fristen 30. juni. For 2018 er
denne fristen 29. juni fordi den 30. faller på en lørdag.
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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Bakgrunn for saken
Utdanningsutvalget ved UiB har hatt fokus på forsinkelser ved sensur over flere år, og i
møtet i Utdanningsutvalget 16. november 2017 ble det gjennomført en votering vedrørende
innføring av dagbøter ved forsinket sensur. Flertallet stemte for å utsette innføring av
dagbøter, og at dette ville bli innført fra og med sensuren for høstsemesteret 2018 dersom
situasjonen ikke har bedret seg. En statusrapport for forsinket sensur høsten 2017 var på
sakskartet til Utdanningsutvalget som drøftingssak til møtet 20. mars 2018, men saken ble
utsatt til neste møte. Det ble i saksforelegget slått fast at antall emner med forsinket sensur
ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fortsatt er forholdsvis høyt. Fakultetet mente
derfor at det var nødvendig å diskutere hvilke tiltak som kan bidra til å unngå forsinket sensur
i fremtiden.
Hvordan beregnes sensurfristen
I arbeidet med å lage oversikt over emner med forsinket sensur ble det tydelig at det var ulik
oppfatning av hvordan man beregner sensurfrist. Dette ble dermed presisert i saksforlegget.
Ifølge Universitets- og høgskoleloven § 3-9 (4) skal sensur skal foreligge innen tre uker.
I tillegg blir det i UiB sin studieforskrift §7.2.1 Sensurfrist presisert:
(1) Når helligdager faller på en ukedag, forlenges sensurfristen tilsvarende.
Dette innebærer at dersom fristen for sensur faller på en helligdag, kan fristen forlenges til
nærmeste virkedag. Dersom sensurfrist faller på en lørdag eller søndag, forlenges den til
påfølgende mandag. Sensurfristen forlenges ikke dersom det er lørdag/helligdager/røde
dager i sensurperioden (mellomliggende dager).
Sensurfrist for emner med sen eksamen
Fakultetet vil ta inn i sine utfyllende regler at emner med sen eksamen må følge sensurfristen
30. juni i vårsemesteret og 10. januar i høstsemesteret, selv om dette er mindre enn tre uker
etter eksamensdato. Fra og med høst 2018 blir dette tatt hensyn til i
eksamensplanleggingen, slik at det vurderes hvilke emner som skal ha eksamen sent.
Studiestyrets vedtak og sensurfrist for emner vår 18 er lagt ved brevet.
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