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Saken gjelder:
Saken om innføring av en ordning med dagbøter 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
noen av fakultetene har gjort et godt arbeid med å øke andelen av fullførte sensureringer
innen fristen for våren 2020, og at flertallet av forsinkelser er innenfor 1-3 dager. Samtidig
viser rapporten at flere fakulteter ikke har oppnådd særlige forbedringer de siste semestrene,
og at andelen av kandidater som får sensur innen fristen fortsatt er for lav.

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar rapporten om forsinket sensur for våren 2020 til orientering.
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universitetsdirektør
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Rapport om forsinket sensur for våren 2020
Bakgrunn
Saken om innføring av en ordning med dagbøter 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. Det forventes at UiB ikke skal ha irregulære forsinkelser i
tråd med kravene i Universitets- og høyskoleloven § 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 for vår 2020
Oppdaterte tall fra rapporten i Tableau viser at flere fakulteter har gjort et godt arbeid med å
redusere antall forsinkelser ved sensur. Samtidig har andre fakulteter en større andel
forsinkelser enn tidligere semestre. Det er naturlig å sammenligne resultater for våren 2020
med tidligere vårsemestre.
Det juridiske fakultet har økt andelen sensur innen frist fra 89.9% våren 2019 til 99.3% våren
2020. Fakultetet har de siste årene vist til svært gode tall for høstsemestrene, og viser nå at
de har oppnådd det samme for et vårsemester.
For EXPHIL-emnene er andel sensur innen frist forbedret betraktelig, fra 45.7% våren 2019
til hele 99.8% våren 2020. Følgende tiltak er gjennomført ved Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier:
 Instituttet har gått bort fra ordning med bruk av to sensorer for F-oppgaver
 digital underskriving av protokoller
 lederfokus fra instituttleder
 ekstra fokus på å få alt klart i tide og strengere håndheving av frister enn vanlig
Ved Det psykologiske fakultet (PS) har andelen sensur innen fristen gått ned fra 96.6% til
93.8% fra våren 2019 til våren 2020. Fakultetet melder om utfordringer relatert til vårens
koronasituasjon, der sensorer og administrasjon ikke hadde teknisk utstyr på plass. Dette vil
ikke være et problem videre.
Ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), og ved Det humanistiske- (HF) og Det
samfunnsvitenskapelige (SV) fakultet har andelen sensur innen fristen gått noe ned siden
våren 2019.
Ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MN) er nedgangen stor fra våren 2019, fra
94.2% til 78.3% våren 2020. Dersom vi ser bort fra våren 2019 så har andelen kandidater
som har fått sensur innen fristen vært stabilt lav ved fakultetet. Majoriteten av forsinkelser
gjelder sensur registrert 1-3 dager etter sensurfristen.
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Figuren nedenfor viser antall sensureringer ved fakultetene innen gitte tider i forhold til
sensurfristen, for våren 2020.

Planer og tiltak for å bedre andel sensur innen frist
Saken ble behandlet i Utdanningsutvalget i møtet 22. oktober, der følgende momenter ble
trukket frem:
 Forbedring av rutiner er nødvendig for å unngå småforsinkelser
 Fokus fra instituttledelsen har vært viktig for å bedre tallene
 Utnyttelse av digitale muligheter og det å gjøre alle mer vant til digital sensur, blir
viktig.
Fakultetene var også opptatt av å få komme tilbake med en tydelig plan for hvordan de vil
arbeide for å redusere forsinket sensur fremover.
Det medisinske fakultet
Fakultetet har satt i gang to «strakstiltak» nå i høst:
 Få registrert riktig sensurfrist for hovedoppgavene, denne ligger i Felles
studentsystem med tre uker, men sensorene får fire ukers frist. Fakultetet ser på om
fristen formelt kan endres til å tilsvare frist for masteroppgaver.
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Fakultetet har begynt å sende ukentlige påminnelser til instituttene om forsinkelser og
emner som nærmer seg sensurfrist, og er generelt i tettere dialog slik at
feilregistreringer og rent administrative forsinkelser unngås.
Høyere fokus på å huske å oppdatere individuelle frister der det gis utsettelser,
eventuelt melde studenter til ny vurderingsenhet neste semester der det gis lengre
utsettelser.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet
Fakultetet har nylig hatt møte i eksamensnettverket for å identifisere de største utfordringene
i sensurarbeidet, og for å enes om tiltak for å sikre at sensur blir registrert innen frist.
 Fokus på å sette av tilstrekkelig tid til registrering.
 I fellesskap og underveis i eksamensperioden gjennomgå datarapporten som viser
tidsbruk for sensur. Da vil feilregistreringer også kunne avdekkes.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetet har registrert flere årsaker til forsinket sensur, og har identifisert flere områder med
forbedringspotensial. For alle institutter vil det være viktig at instituttleder holder viktigheten
av sensurfrist høyt i staben, både hos de vitenskapelig og de administrativt ansatte.
Instituttene rapporterer om at flere av årsakene til forsinket sensur kan unngås ved bedre
struktur i sensurprosessen. Dette kan løses ved hjelp av følgende punkter:
 Tydeligere kommunikasjon mellom administrasjonen, de vitenskapelig ansatte og
sensorer.
 Noen institutter lager oversikter over sensurfrist og tidspunkt for purring på sensur i
god tid før fristen, både for seg selv og for instituttet som felleskap. Dette bør være
felles praksis for alle. Dette kan bidra til reduksjon i personlige forglemmelser og at
flere kan ha kontroll over viktige datoer og øke mulighet for samarbeid for å nå
sensurfrist.
 For å supplere kan det også komme flere generelle påminnelser fra fakultetet til
instituttet. Fakultetet kan opprette en felles oversikt over sensurfrister og komme med
jevne påminnelser om kommende frister.
 Økt samarbeid og kunnskapsutveksling mellom eksamenskonsulenter, særlig for å
fange opp de tilfeller hvor det er ulik praksis og misforståelser. Dette vil også være
viktig for opplæring av nye eksamenskonsulenter. Rutinene rundt sensurfrist vil være
et fast punkt på alle eksamensgruppemøter.
 I flere tilfeller er sensuren forsinket som følge av forsinkelser fra sensor. Det er vanlig
praksis å sende påminnelser til sensor en uke før sensurfrist, men denne praksisen
kan likevel forsterkes. I de tilfeller hvor det er særlig bekymring for om sensurfristen
vil bli overholdt av sensor, kan undervisningsleder eller instituttleder kobles på i større
grad enn det som gjøres nå.
Det psykologiske fakultet:
 I forbindelse med omorganiseringsprosessen fakultetet er inne i har det blitt besluttet
å styrke eksamensgruppen med en stilling. Dette medfører at eksamenskonsulentene
ved fakultetet vil overta ansvar for gjennomføring av samtlige sal- og
hjemmeeksamener, samt alle oppgaver (med unntak av masteroppgavene).
Eksamensgruppen har allerede nå i høst overtatt flere eksamener. I påvente av at
resten skal overføres har frister og rutiner rundt eksamensavvikling blitt gjennomgått
på seksjonsmøtene.
 En del av forsinkelsene kommer fra EVU, klinikker og sentre. Her er manglende
opplæring i eksamensverktøyene en del av årsaken. I november vil det derfor tilbys
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opplæring i eksamenssystemet Inspera og i sensurregistrering i Felles
studentsystem.
«Forsinket sensur» var på agenda for instituttledermøtet ved fakultetet nylig.
Fakultet for kunst, musikk og design
Eksamensavviklingen for KMDs utøvende og skapende studier, skiller seg fra det som er
vanlig på UiB, og registreringene i Felles studentsystem er dermed utfordrende. Fakultetet
har i realiteten ikke forsinket sensur på utøvende/skapende emner, og andelen sensur innen
frist for våren 2020 er derfor betydelig høyere (87,6%), uten at dette lar seg fremstille i
Tableau, som er det verktøyet statistikken er fremstilt i. Det er kun teoriemner ved Institutt for
musikk som har utfordringer med forsinket sensur. For å bedre tallene i disse emnene vil
fakultetet
 informere tydeligere om sensurfrist i sensorveiledning og sensorkontrakter
 tydeliggjøre enda mer konsekvensene av forsinket sensur
 sette kortere sensurfrist internt i flere tilfeller, slik at det også avsettes tid til
registrering og publisering.
 bruke Sensurprøver med navn i Inspera når funksjonen blir tilgjengelig ved UiB.
 sikre god opplæring for sensorer i Inspera
 prioritere mer tid på administrativt arbeid som sikrer korrekte rapporteringstall
Det humanistiske fakultet
Majoriteten av forsinkelser ved fakultetet de siste semestrene er innenfor de første dagene
etter sensurfristen. Fakultetet ønsker å innføre rutiner for å bedre tallene og ser at det i
mange av tilfellene går ekstra tid fordi eksterne sensorer ikke leverer i tide. Følgende tiltak vil
ha fokus for å bedre andel sensureringer innen fristen.
 I større grad bruke funksjonalitet i Inspera som kan være til hjelp.
 Felles «infopakker» til sensorer, som samler og tydeliggjør relevant informasjon for
sensorer, blant annet om når sensuren skal være ferdig.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
Saken om innføring av en ordning med dagbøter ved forsinket sensur ble behandlet i
universitetsstyret den 11.04.19. Styret ønsket ikke å innføre dagbøter, men forventer
oppfølging av ledere på alle nivåer. Det forventes at UiB ikke skal ha irregulære forsinkelser i
tråd med kravene i Universitets- og høyskoleloven § 3-9 (4), og at fakultetene jobber videre
for å unngå dette.
Vi har også mottatt henvendelser om at klageprosesser og klagesensur tar for lang tid i
henhold til lovkravet. I neste rapport om forsinket sensur til styret, vil vi også fremstille data
om tidspunkt for registrering av klagesensur ved fakultetene.
Styret vektla lederansvaret særlig under behandlingen av saken om innføring av en ordning
med dagbøter. Det er alvorlig at tallene ikke viser en tydeligere forbedring. Dersom tiltakene
Utdanningsutvalget og fakultetene foreslår ikke bidrar til en klar bedring i antall forsinkelser,
bør andre virkemidler vurderes.
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