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Rapport om forsinket sensur for høsten 2019 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 31/19, Innføring av sanksjoner for forsinket sensur  
• UU-sak 20/20, Status forsinket sensur  
 

 
Saken gjelder: 
Saken om innføring av dagbotordning ved forsinket sensur ble behandlet i universitetsstyret 
den 11.04.19. Styret ønsket ikke å innføre dagbøter, men forventer oppfølging av ledere på 
alle nivå. Fakultetene skal rapportere status over forsinket sensur hvert semester, inntil mål 
om 100% fullført sensur innen frist er nådd. Rapporten viser at mange av fakultetene har 
gjort et svært godt arbeid med å øke andelen av fullført sensur innen frist, men den viser 
også at der er fakulteter og institutter som må jobbe mer med å prioritere arbeid med rutiner 
som vil forbedre andelen.  
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Universitetsstyret tar rapporten om forsinket sensur for våren 2019 til orientering. 
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Rapport om forsinket sensur for høsten 2019 
 
Bakgrunn  
Saken om innføring av dagbotordning ved forsinket sensur ble behandlet i universitetsstyret 
den 11.04.18. Styret ønsket ikke å innføre dagbøter, men forventer oppfølging av ledere på 
alle nivå. Det forventes at UiB ikke skal ha irregulære forsinkelser i tråd med kravene i 
UHloven § 3-9 (4), og at fakultetene må jobbe videre for å unngå dette. Utdanningsutvalget 
har fokus på dette, og fakultetene skal derfor rapportere status over fullført sensur innen frist 
hvert semester, inntil forventningene er nådd. 
 
Status per 19.mars   
Oppdaterte tall fra Tableau viser at de fleste fakultetene fortsetter å øke andelen av 
sensureringer innen frist. Mange av fakultetene har hatt en forbedring for hvert semester de 
siste to årene, og spesielt hvis man ser på høst- og vårsemestre separat. 
 
Status per 19.mars   
Oppdaterte tall fra Tableau viser at de fleste fakultetene fortsetter å øke andelen av 
sensureringer innen frist. Mange av fakultetene har hatt en forbedring for hvert semester de 
siste to årene, og spesielt hvis man ser på høst- og vårsemestre separat. 
 
Bakgrunn  
Saken om innføring av dagbotordning ved forsinket sensur ble behandlet i universitetsstyret 
den 11.04.18. Styret ønsket ikke å innføre dagbøter, men forventer oppfølging av ledere på 
alle nivå. Det forventes at UiB ikke skal ha irregulære forsinkelser i tråd med kravene i 
UHloven § 3-9 (4), og at fakultetene må jobbe videre for å unngå dette. Utdanningsutvalget 
har fokus på dette, og fakultetene skal derfor rapportere status over fullført sensur innen frist 
hvert semester, inntil forventningene er nådd. 
 
FIUREN 
 

 
 
 
 
Sammenligner vi tallene fra høst 2019 med høst 2018 ser vi at HF, PSYK og KMD har hatt 
en meget tilfredsstillende økning. JUS er oppe i 99.9% fullført sensur innen frist. MN har hatt 
en liten økning fra 76.5% til 78.4%, men andelen er fremdeles lav. 
 
Ved MED ser vi at andelen fullførte sensureringer innen frist har gått ned fra 81.6% til 76.4% 
siden høst 2018. Fakultetet melder at de vil gjøre undersøkelser, og ta saken opp i dialog 
med instituttene.  
På EXPHIL-emnene har andelen fullførte sensureringer innen frist vært lav de siste 
semestrene. For høst 2019 har andelen gått ytterligere ned, til 24.3%, og er dårligere enn på 
mange semestre.  
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Figuren ovenfor viser antall sensureringer ved fakultetene innen gitte tider i forhold til 
sensurfrist, for høst 2019. 
  
For EXPHIL-emnene er 907 av totalt 2119 sensureringer registrert 4 dager forsinket. I tillegg 
er 30,9% av all sensur mer enn en uke forsinket. Våren 2019 og høsten 2018 var 
henholdsvis all sensur og 96.9% av sensur registrert innen en uke etter sensurfrist. Institutt 
for filosofi og førstesemesterstudier har opprinnelig hatt planer om å søke om utvidet 
sensurfrist for disse emnene, og vurderer dette fortsatt dersom forslaget om to sensorer på 
alle eksamener blir vedtatt i ny UH-lov. Dersom dette ikke blir vedtatt ønsker instituttet å 
heller prøve ut andre tiltak, eksempelvis en-sensorordning. Fakultetet er i ferd med å endre 
på de utfyllende reglene til studieforskriften, for å gjøre det enklere med en-
sensorkommisjoner på emner med klagerett. 
 
Fakultetene har ikke hatt tilstrekkelig tid til å gjøre endringer i FS for å fjerne eventuelle 
forsinkelser som ikke er reelle i denne omgang, grunnet arbeid med endringer i undervisning 
og vurdering i forbindelse med koronautbruddet.  
 
Arbeidet med å få opp andelen sensur innen frist ved fakultetene fortsetter. 
 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Rapporten viser at det fremdeles gjenstår et stykke arbeid for å nå målet om 100% fullført 
sensur innen frist. Studentene er ikke fornøyde med progresjonen, og forventer klarere 
forbedringer fra fakultetene for hver rapportering. Arbeidet med å nå målet må derfor fortsatt 
prioriteres ved fakultetene. 
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