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Kriterier for god eksamensgjennomføring  
Kriteriene er kulepunktene under, mens spørsmålene er markert med piler (ikke alt er skrevet ut i 

spørsmålsform).  

Før eksamen 

 Det skal gis tydelig informasjon i forkant av eksamen.  

 Oppmøte: tid og sted 

 Hvilke hjelpemidler skal kandidaten ha med 

 Hvordan fungerer bokkontrollen 

 Hva skjer ved inndragning av hjelpemidler 

 Hvor henvender du seg for spørsmål før, under og etter eksamen 

 Er det tilstrekkelig med hjelp: Gode nettsider, muligheter for testing av Inspera, 

mulighet for å besøke Silurveien, kurs, infomøter: Deltok du på Åpent hus i 

Silurveien? Hva har du deltatt på? Var det nyttig?  

 Eksamensoppgaven må være kvalitetssikret av faglærer og studie-/eksamensadministrasjon  

 Utvekslingsstudenter må gis tilstrekkelig med opplæring og informasjon om digital eksamen 

Oppmøte 

 Starten på eksamensdagen skal være så god som mulig, med etablerte rutiner og fravær av 

stressfaktorer.  

 Tydelig skilting i Silurveien: Til eksamenslokalet og innad i eksamenslokalet 

 Hvordan fungerte det å møte klokken 07:45 for bokkontroll? 

 Hvordan fungerte oppmøteregistreringen  

 Gikk det greit å finne seg en eksamensplass?   

 Hvordan fungerte logistikken rundt bokkontroll? Nok tid? God kompetanse?  

 Hvordan fungerte ventearealene? 

 Var det tilstrekkelig tilgang til toaletter?  

 Hvordan fungerte mulighet for å kjøpe mat og drikke?  

 Hvordan opplevde du å bli møtt av de «ansatte» i Silurveien?  

 Fikk du informasjon om at det var studentrepresentanter tilstede, hvem de var og 

hva de kunne bidra med?  

Gjennomføring  
 Eksamen gjennomføres i et egnet fysisk miljø fritt for forstyrrelser. 

 Ble du forstyrret under eksamensgjennomføringen? / Fikk du tilstrekkelig med 

arbeidsro under eksamensgjennomføringen?  

 Hvordan opplevde du lys, luft, lyd 

 Var skjermen passe stor for din eksamensgjennomføring?  

 Var pulten tilstrekkelig stor for din eksamensgjennomføring?  

 Hva er ditt generelle inntrykk av Silurveien? 

 Hvis du har fått innvilget tilrettelagt eksamen: Fikk du den tilretteleggingen du 

skulle?  

 Eksamen gjennomføres uten vesentlige avvik 

 Hvis det oppstod avvik under eksamen, hvordan ble det håndtert?  
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 Hvordan opplevde du at eksamensvaktene gjennomførte sitt arbeid 

 Den tekniske gjennomføringen av eksamen foregår på en trygg og brukervennlig måte 

 Hvordan opplevde du oppstart av eksamen: Innlogging, passord fra inspektør, åpen 

eksamensoppgave 

 Hvordan opplevde du skrivefunksjonaliteten?  

 Hvordan fungerte det å navigere i oppgaven?  

 Fortrekker du å få eksamensoppgaven på papir? Digitalt? Begge deler?  

 Hvordan fungerte innleveringen av eksamensoppgaven?   

 Opplevde du tekniske problemer? Hvis ja, Var det datamaskinen, Inspera, feil med 

eksamensoppgaven, annet  

Åpen tekstboks!  

Egne spørsmål JUS1111 
 Har du deltatt på opplæring i LovdataPro? 
 Har du brukt LovdataPro aktivt i undervisningen/gjennom semesteret?  
 Hvordan opplevde du eksamen med LovdataPro?  
 Hvordan opplever du tilgjengeligheten til digitalt rettskildemateriale?   

 

Om evalueringen  

 Ett evalueringsskjema som kan brukes i Silurveien, i sentrum og på JUS1111 med digitale 

hjelpemidler. Kandidatene rutes videre avhengig av hvilken gruppe de tilhører.  

 Egen engelsk versjon. 

 Spørreundersøkelsene sendes ut umiddelbart etter eksamen, før sensur. 

 Dybdeintervju med kandidatgruppe fra JUS1111.  

Materiale som skal ligge til grunn for gruppens endelige rapport 

 Resultat evalueringsskjema fra studentene 

 Resultat fra fokusgruppe med studenter på JUS1111 om digitale hjelpemidler 

 Skal det hentes inn noe fra faglærerne? Innspill fra undervisningsfrokosten? 

 Rapport fra Silurveien om gjennomføring og evt. avvik 

 Rapport fra eksamensadministrasjonen JF om gjennomføring og evt. avvik. FS-rapporter ol. 

 

__________________________________________________________________________ 

Status for eksamensplanleggingen vår 2018: 

Det har vært gjennomført en rekke møter mellom representanter fra Silurveien og JUS for detalj-

planlegging av vårens eksamener for å sikre en god eksamensgjennomføring. Resultatet av dette er 

en omforent oppfatning av hvordan eksamen skal gjennomføres i Silurveien og i sentrum fra og med 

eksamen vår 2018. Det vises her til notatet til PMR-møtet 08.02.2018 og I-ledermøtet 31.01.2018, 

med en detaljert beskrivelse av hvilke tiltak som kreves gjennomført, ref. s. 11-13: 

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og 

utvalgsmoter/pmr/moter/2018/pmr1/vedlegg/sak3_silurveien.pdf 
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