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Utvalget godkjenner innkalling og saksliste 5/21 
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ENDRING I UH-LOVEN ANGÅENDE KRAV TIL BRUK AV 
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Saksbehandler Inger Dagestad 
Arkivreferanse 21/03892-1 
 
 
 
 

    
 

Utvalg Møtedato Utvalgsnr 
Utdanningsutvalget 23.09.2021 18/21 

 
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Prorektor utdanning setter ned en gruppe for å se på retningslinjer for kvalitetssikring av 
eksamen. Sammensetning og mandat baseres på diskusjonen i møtet. 
 
 
Bakgrunn: 
I lov for universiteteter og høyskoler (UH-loven) står det følgende om ekstern sensur:   
 

§ 3-9.Eksamen og sensur 
(1) Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og 
ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. 
Vurderingen skal også sikre det faglige nivå ved vedkommende studium. Det skal 
være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene. 
(2) Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen 
vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for 
vedkommende studium. Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved 
bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad. Det skal utarbeides 
skriftlig sensorveiledning til alle eksamener 
(…) 

 
I retningslinjer for kvalitetssikring av eksamen ved NHH, vedtatt av prorektor for utdanning 
den 01.09.19, står det følgende angående ekstern sensur.  
 

"Utover det som framgår av loven ovenfor, benytter NHH alltid to sensorer, hvorav 
minst én ekstern, på en vesentlig andel av vurderingen i et kurs. 
NHH har videre bestemt følgende for bruk av ekstern sensur: 
 

 Dersom antall besvarelser er 100 eller færre, skal 25 besvarelser sensureres av 
ekstern sensor. 
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 Dersom antall besvarelser er høyere enn 100, skal 25 % av besvarelsene 
sensureres av ekstern sensor." 

 
https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/retningslinjer-for-kvalitetssikring-av-eksamen/      
 
I henhold til UH-loven så blir alle masteroppgaver vurdert av ekstern sensor, og enkelte 
emner har etter søknad fått innvilget ekstern sensur på alle besvarelser. Dette gjelder særlig 
obligatoriske emner på MRR studiet og emner innen rettslære på bachelorstudiet.  
 
Stortinget har vedtatt følgende endring i § 3-9 når det gjelder bruk av sensorer, gjeldende fra 
01.08.2022.  

 
 «§ 3-9 andre ledd skal lyde: 
 
(2) Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen 
vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for 
vedkommende studium. Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved 
bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad. Det skal være minst 
to sensorer ved alle vurderinger der det brukes gradert karakterskala A til F. 
Minst én av sensorene skal være uten tilknytning til den delen av utdanningen der 
vedkommende skal være sensor. Det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning til alle 
eksamener.» 

 
Kravet til bruk av to sensorer ved vurderinger som karaktersettes med bokstavkarakterer vil 
medføre at NHH må bruke mer ressurser på sensur enn det vi har gjort de siste årene. NHH 
bruker allerede mye interne ressurser på sensur, og innenfor enkelte fagområder er det 
allerede mangel på interne sensorer. Prorektor for utdanning foreslår derfor at kravet som 
fremmes i UH-loven om bruk av to sensorer skal etterkommes hovedsakelig ved bruk av 
eksterne sensorer.  
 
Endringen i UH-loven gjør at NHH må gå gjennom hvordan vi på en best mulig måte skal 
gjennomføre og kvalitetssikre eksamen, og at NHHs interne retningslinjer for sensur må 
oppdateres. Dagens retningslinjer fremgår i dokumentet «Retningslinjer for kvalitetssikring av 
eksamen». 
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Forslag til vedtak: 
Eventuelle vedtak utformes i møtet 



14/21 Orientering om prosessen mot AACSB-akkreditering -   :

Denne behandlingen '14/21 Orientering om prosessen mot AACSB-akkreditering' har ingen saksframlegg.



15/21 Status for Engage.eu - prosjektet -   :

Denne behandlingen '15/21 Status for Engage.eu - prosjektet' har ingen saksframlegg.
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PROREKTOR ORIENTERER 5/21 
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Forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
 
Prorektor orienterer om aktuelle saker. Følgende saker står på listen så langt: 
  

 Erfaringer fra Velkomstuken 2021 
 Foreløpig opptaksrapport 2021 
 Eksamensorganisering våren 2022 
 Teaching spring 2022  
 Språk i kommunikasjon fra prorektor 
 Status tidligere UU-saker 

o Endelig vedtak prorektor Sak 14/21 «Gjennomføring av sensur for 
masterutredninger» 

o Status for Sak 15/21 «Bachelor i økonomi og teknologi» 
o Status for O-Sak 12/21 «Bruk av supplerende tildeling på statsbudsjettet 2021 

– Lønn til studenter» 
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