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OPPFØLGING AV IMPLEMENTERING AV NYE RETNINGSLINJER FOR 
KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER I MNT-FAG – VURDERING AV 
SENSURSKJEMA 
 
 
 
Studiestyret behandlet på møtet 5. desember (Sak 12/23) en oppfølgingsplan for 
implementering a nye retningslinjer for karaktersetting av masteroppgaver i MNT-fagene. 
Fakultetets studieadministrasjon har laget to nettsider med informasjon om denne saken. Den 
ene nettsiden henvender seg til studentene og den andre nettsiden er laget for å informere 
spesielt vitenskapelig ansatte. Den sistnevnte siden har også lenker til alle relevante 
dokumenter.   
 
I desembermøtet ble det vedtatt en oppfølgingsplan i forhold til revisjon og tilpasning av 
utfyllende regler, sensurskjema og sensormapper, samt informasjon til alle sensorer som er 
oppnevnt og oppnevnes ved fakultetet. Etter planen skal implementerings- og revisjonsarbeidet 
avsluttes innen utgangen av vårsemesteret 2013. Studiestyret vedtok følgende plan for 
oppfølging: 
 

1) Sensurskjema - behandles i studiestyret i begynnelsen av vårsemesteret 2013. 
2) Oppdatering av sensormappene - Studieadministrativ gjennomgang i desember 2012. 

Oppdatering og vedtak av sensormappene innen mai 2013.   
3) Revisjon av fakultetets utfyllende regler- Reviderte utfyllende regler vedtas innen mai 

2013. 
4) Engelske oversettelser- Fortløpende når dokumenter, retningslinjer og utfyllende regler 

er klare. 
5) Informasjon til sensorer- Skrivet settes opp innen mai 2013 og legges frem i 

Studiestyret til orientering. 
 
 

I den informasjonen som alle institusjonene har mottatt, er det vedlagt forslag til maler og 
skjema som kan brukes i karaktersettingen av masteroppgaver. Ett av skjemaene som er vedlagt 
er forslag til sensurskjema sammen med sensorvurdering og veiledervurdering. Instituttene 
sammen med fakultetet bør ha en gjennomgang av skjemaet og vurdere hensiktsmessigheten 
sett i sammenheng med: 
 

- Bør vi bruke sensurskjema med poenggiving (eller er det tilstrekkelig at 
momentene i skjemaet skal inngå i en mer helhetlig vurdering av arbeidet)? 

- Vil et slikt skjema danne grunnlag for et alternativt karaktersystem? 
- Skal skjemaet være en del av sensormappen? 
- Gitt at veileder ikke skal være en del av eksamenskommisjonen, er det 

uheldig at veileder er så sterkt inne i poengvurdering i skjemaet? 
- Bør instituttene individuelt tilpasse skjema til eget bruk? 

http://www.uib.no/matnat/utdanning/ny-student/ny-masterstudent/karaktersetting-av-realfaglige-masteroppgaver
http://www.uib.no/matnat/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet/karaktersetting-av-masteroppgaver-innenfor-mnt-fagene-nye-retningslinjer
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- Er det greit at noen institutt bruker skjema og andre ikke? 
- Andre innspill? 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Saken sendes til høring ved instituttene, som bes vurdere hvorvidt det er ønskelig å bruke 
sensurskjema i vurdering av masteroppgavene og om dette skal være en del av sensormappen. 
Hvis bruk av sensurskjema er ønskelig, bes det også om en vurdering rundt hvorvidt det bør 
utarbeides individuelle skjema for hvert institutt. Instituttene melder tilbake til fakultetet innen 
en fastsatt frist. 
 
 
 
Bergen 14. februar 2013 
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