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Forslag om justering i UiBs grads- og studieforskrift 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-16-872?q=opptak%20universitetet%20i%20Bergen 
 
Saken gjelder: 
 
I dag har fakultetene ulik praksis i vurderingssituasjoner på hvordan de forholder seg til 
såkalte «røde» dager, altså helligdager og offentlige høytidsdager, jf. helligdagsfredsloven. 
På noen av fakultetene blir dagene regnet som en del av eksamensdagene, mens de på 
andre fakultet holdes utenfor den beregningen. Dette vil først og fremst være en 
problemstilling som oppstår ved digitale vurderinger som går over flere dager.  
 
Det foreslås derfor å regelfeste at fridager som faller innenfor en eksamensperiode, ikke skal 
regnes som del av perioden. Lørdager og søndager berøres ikke, med mindre søndagen i 
seg selv er en «rød» dag, dvs. at den faller på første påske- eller pinsedag, på første eller 
andre juledag, eller andre bevegelige helligdager som 1. og 17.mai. 
 
Formålet er å skape likhet på tvers av fakultetene og forutsigbarhet for studentene. Tanken 
er i korthet at en fridag er en fridag, også for eksamenskandidater. Om den enkelte velger å 
ta fri eller å jobbe med eksamen på fridagen, blir et individuelt valg. Oppgaven må utformes 
slik at den tar hensyn til fridagene, eventuelt om det ved fridager legges til en eller flere 
dager. 
 
Dette har vært på høring til fakultetene og Studentparlamentet. De innkomne uttalelsene 
støtter alle forslaget. Det humanistiske fakultet bemerker at dette allerede er praksis hos 
dem, og nedfelt i deres utfyllende regler til grads- og studieforskriften. Studentparlamentet 
ved UiB støtter også forslaget, og presiserer at dette kan skape større forutsigbarhet for 
studentene. De ønsker likevel å «konkretisere punktet hvor det blir nevnt at oppgaven ikke 
skal bli noe større enn det den ville vært om det ikke hadde vært helligdag.» 
 
Det ble også inkludert i høringen hvorvidt det burde regelfestes hvor lang en eksamensdag 
er. Fakultetene var samstemte om at de ikke ønsket å regelfeste dette. Det medisinske 
fakultetet m.fl. poengterte at det er viktig at «fakultetene fortsatt kan styre dette selv.»    
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Forslaget om å regelfeste at fridager som faller innenfor en eksamensperiode, ikke skal 
regnes som del av perioden, har til hensikt å skape lik praksis på fakultetene, og dermed 
også bedre forutsigbarhet for studentene. I en tid hvor stadig flere vurderinger foregår 
digitalt, vil dette være en viktig presisering i UiBs grads- og studieforskrift.  
 
Angående ønsket om en presisering fra Studentparlamentet, er vår vurdering at dette ikke 
trenger en konkretisering i grads- og studieforskriften, da fakultetene alltid må beregne 
størrelsen på en oppgave ut ifra antall eksamensdager.    
 
Når det kommer til spørsmålet om behovet for en regelsetting av lengden på en 
eksamensdag, vurderer vi det slik at dagens praksis bør kunne fortsette. Det vil gi 
fakultetene en rimelig mulighet til å utforme oppgaver som er tilpasset de ulike 
studieretningene og fagene, samt bevare fakultetenes autonomi knyttet til 
vurderingssituasjon. Regelteknisk kan det gjøres på flere måter. Den enkleste løsningen er å 
ikke regulere det eksplisitt, slik at dagens praksiser kan videreføres. Det er vårt primære 
forslag. Vår vurdering er derfor at det ikke bør reguleres, men at dagens praksis kan 
fortsette. 
 
Vårt forslag begrenser seg derfor til å regelfeste at fridager som faller inne i en 
eksamensperiode, ikke skal regnes som del av perioden. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

I «Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», § 6-6 gjøres 
disse endringene: 

1. I overskriften tilføyes ordene «og slutter», slik at hele overskriften skal lyde: «Når en 
vurdering begynner og slutter» 

2. Det tilføyes et nytt andre ledd, som skal lyde: «Vurderingen slutter på den tiden 
fakultetet har bestemt. Ved vurderinger som pågår over flere dager, skal helligdager 
og offentlige høytidsdager ikke regnes med i perioden.» 
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