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GODKJENNING AV SAKSLISTE 4/21 

  

Saksbehandler Merete Ræstad 

Arkivreferanse 17/03138-37 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Utdanningsutvalget 10.06.2021 13/21 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Utvalget godkjenner saksliste 4/21 
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GJENNOMFØRING AV SENSUR FOR MASTERUTREDNINGER  

  

Saksbehandler Andrea Andal 

Arkivreferanse 20/03778-1 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Utdanningsutvalget 10.06.2021            

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Utdanningsutvalget støtter forslaget om en endret praksis for oversendelse av 

masterutredninger til sensur og ber prorektor jobbe videre med implementering av forslaget. 

For masterutredninger som leveres i et avgrenset tidsrom før innleveringsfristene, foreslås at 

sensurfristen regnes fra innleveringsfristens utløp. For utredninger som leveres utenfor de 

gitte tidsrommene, foreslås at sensurfristen regnes fra innleveringstidspunktet.    

 

Bakgrunn 

Forslaget er foranlediget av tilbakemeldinger fra faglige og administrative ansatte ved NHH. 

Dagens praksis med løpende sensur av alle masterutredninger medfører en uoversiktlig 

sensursituasjon og leder til merarbeid i form av purring og manuelle oppgaver i 

eksamensverktøyet. Årsaken til dette er at dagens praksis innebærer svært mange ulike 

sensurfrister.   

Endringene som foreslås har som mål å effektivisere sensurprosessen ved å  

1. øke mulighetene for sensor til å planlegge sensurarbeidet, 

2. skape bedre oversikt over sensurfristene, og dermed 

3. unngå purring og merarbeid med å få registrert sensuren i tide. 

 

Regulering i lov og reglement  

Lov om universiteter og høyskoler (uhl.)§ 3-9, 1. ledd, bestemmer at sensurfristen som 

hovedregel skal være tre uker. Det fremgår imidlertid av bestemmelsens 4. ledd, at;  

Styret selv kan i forskrift etter sjuende ledd fastsette lengre frist for avhandlinger og 

tilsvarende større skriftlige arbeider.  

I Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, § 4-9, 2.ledd, har Styret 

ved NHH vedtatt unntak fra treukersfristen for sensur av masterutredninger:  
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Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-9 fjerde ledd, fastsettes en særskilt 

sensurfrist på seks uker på masteroppgave, avhandlinger eller lignende skriftlige arbeider 

med et omfang på minimum 10 studiepoeng. 

Hverken universitets- og høyskoleloven eller NHHs egen forskrift inneholder bestemmelser 

om hvilket tidspunkt som danner utgangspunktet for sensurfristen - innleveringstidspunktet 

eller innleveringsfristen. 

 

Dagens praksis  

For vårsemesteret er innleveringsfristen for masterutredninger satt til 01. juni. For 

høstsemesteret er fristen satt til 20. desember. I begge semestre leveres utredningene via 

eksamensverktøyet WISEflow, og kan leveres når som helst i tidsrommet mellom 

semesterregistrering og innleveringsfrist. Kandidatene er altså ikke bundet til et 

«innleveringsvindu», på samme måte som ved en ordinær eksamensinnlevering. Dette 

medfører at NHH mottar materutredninger spredt utover semesteret.  

Masterutredningene sendes løpende til sensur, med 42 dagers sensurfrist – seks uker – regnet 

fra innleveringsdatoen. For alle andre vurderinger som har en innleveringsfrist, regnes 

sensurfristen fra innleveringsfristens utløp.  

 

Utfordringer med dagens praksis  

Dagens praksis med løpende oversendelse, medfører noen utfordringer for faglig og 

administrativt ansatte.  

Fra sensors ståsted innebærer den eksisterende praksisen at sensurperioden sett strekker seg 

over et større tidsrom enn seks uker. I ytterste konsekvens risikerer den sensor som har fått 

ansvar for flere masterutredninger å få en sensurperiode som totalt sett strekker seg over hele 

semesteret.   

Løpende oversendelse medfører også at sensor får mange ulike sensurfrister å forholde seg til, 

og det kan være utfordrende å holde oversikt over når de ulike fristene forfaller.  

Fra et administrativ ståsted medfører den eksisterende praksisen merarbeid i form av utstrakt 

purring for å innhente sensuren. Et sensurvedtak som mottas etter sensurfristens utløp 

innebærer også merarbeid i form av at studieadministrasjonen må opprette nye 

innleveringsflower for sensuren som leveres etter fristen.  

 

Endringsforslaget – praktisk gjennomføring og formål 

Med bakgrunn i de overnevnte utfordringer, foreslås det at man innfører en praksis om at det 

for masterutredninger som leveres i et konkret angitt tidsrom før innleveringsfristen, settes en 

en seks ukers sensurfrist som regnes fra innleveringsfristens utløp.  

Oppmeldingsprosessen og innleveringsfristen forblir uendrete. Kandidatene forholder seg 

fortsatt til innlevering innen 01. juni for vårsemesteret, og innen 20. desember for 

høstsemesteret. Utredningene vil fortsatt bli sendt til sensur etter hvert som de leveres. Den 
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foreslåtte endringen relaterer seg utelukkende til tidspunktet sensurfristen skal regnes fra. 

Dette er forsøkt eksemplifisert under:  

• For masterutredninger som leveres i «innleveringsperioden» 01.mai – 01. juni regnes 

seks ukers sensurfrist fra 02.juni.  

• For masterutredninger som leveres i «innleveringsperioden» 01. desember – 20. 

desember regnes seks ukers sensurfrist fra 21.desember.  

• For masterutredninger som leveres utenfor «innleveringsperioden», sendes disse 

løpende til sensur, med seks uker sensurfrist fra innleveringstidspunktet.  

Det er vår vurdering at slik endring vil ha følgende konsekvenser:  

- Ettersom de fleste masterutredninger leveres i «innleveringsperioden», vil det bli mer 

oversiktlig for sensor å skulle forholde seg til én felles sensurfrist for disse.   

- Økt sannsynlighet for at vi klarer å overholde sensurfristen. 

- Bedre grunnlag for sensor til å kalibrere nivået av masterutredningene.  

- Redusert merarbeid i form av purring og å gjøre manuelle korrigeringer i 

eksamensverktøyet.  

- Ivaretar hensynet til studenter som leverer utenfor «innleveringsperioden», fordi de 

ikke vil måtte vente urimelig lenge på å få sensur.  

 



 Vedtakssaker -  Bachelor i økonomi og teknologi - Rapport fra arbeidsgruppen :

Dette punktet på sakslisten er unntatt offentlighet.
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EVENTUELT 4/21 

  

Saksbehandler Merete Ræstad 

Arkivreferanse 17/03137-30 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Utdanningsutvalget 10.06.2021            

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Eventuelle vedtak utformes i møtet. 
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BRUK AV SUPPLERENDE TILDELING PÅ STATSBUDSJETTET 2021 
- LØNN TIL STUDENTER (2) 

  

Saksbehandler Merete Ræstad 

Arkivreferanse 21/01331-2 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Utdanningsutvalget 10.06.2021            

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.  

 

Bakgrunn: 

Kunnskapsdepartementet har i begynnelsen av mars tildelt NHH 1,79 millioner kroner til lønn 

til studenter som kan bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter for å sikre godt 

læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. Departementet forventer at midlene kommer 

så raskt som mulig i bruk, slik at de særlig bidrar til tett oppfølging av studentene våren 2021. 

Midlene skal brukes til økt aktivitet, og ikke finansiere allerede eksisterende og finansierte 

tiltak.   

 

Saken ble diskutert i UU 25.03.2021 

 

SAM benyttet seg av tilbudet for å øke bruken av studentassistenter i noen store 

bacheloremner før eksamen. 18. mai ble det sendt en mail til instituttene hvor det understrekes 

at «en god måte å bruke pengene på er å benytte studentassistenter i større grad enn vanlig». 

 

En stor andel av midlene er fortsatt ubenyttet. 

 

Prorektor ønsker derfor fortsatt forslag til tiltak i tråd med KDs retningslinjer, og ber samtidig 

instituttene og NHHS ta sin del av ansvaret for at tildelingen blir brukt.  
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PROREKTOR ORIENTERER 4/21 

  

Saksbehandler Merete Ræstad 

Arkivreferanse 18/00613-27 

 

 

 

 

    

 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 

Utdanningsutvalget 10.06.2021       4/21     

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 

 

 

Foreløpige saker: 

 

- Velkomstuken 

 

- Læringsressursen: «Undervisningsmateriell om økonomi for videregående skole» 
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