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I forbindelse med prosjektet Internt handlingsrom (IHR) har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som våren 
2012 har kartlagt og analysert de administrative prosessene knyttet til eksamensavvikling ved UiO. 
Arbeidsgruppen har bestått av 13 medlemmer fra ulike deler av organisasjonen; institutt, fakultet og 
sentraladministrasjonen (Studieavdelingen og USIT) samt en representant fra Studentparlamentet.  
Gruppesammensetningen ble foretatt med mål om å ivareta kompetanse innen eksamensavvikling, 
regelverk og IT.  
 
Følgende områder er behandlet: 

a) Planlegging, gjennomføring og etterarbeid ved UiOs eksamensarbeid 

b) Digitalisering av skoleeksamen og arbeidsprosessene rundt eksamensadministrasjon 

c) Eksamenslogistikk; arealbruk, arkiv og eksamensvakter 

Det er plangruppen for IHR-studier som har utarbeidet notatet på bakgrunn av arbeidsgruppens leveranse.  
 
Plangruppens innstilling ble utarbeidet før Universitetsstyresaken om roller og ansvar. Styret vedtok 23. 
oktober 2012 at administrasjonen ved UiO skal utvikles i retning av «nærhetsmodellen».  
 
Notatet om eksamen følger langt på vei nærhetsmodellen: oppgaver med stordriftsfordeler foreslås 
samordnet, mens fagnære oppgaver fortsatt skal ligge lokalt. Flere av forslagene gir imidlertid rom for 
videreutvikling i lys av styrevedtaket.   
 
Universitetsdirektøren ber derfor høringsinstansene drøfte plangruppens alternative forslag for 
organisering av eksamensarbeidet og gi råd om hvilken av de skisserte alternativene som anbefales. 
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Med bakgrunn i vedtaket 23.10.2012 og vedlagte notat, ber universitetsdirektøren om tilbakemelding på 
følgende spørsmål: 
 

1. Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet som er mest i tråd 
med en utvikling i retning av nærhetsmodellen? 

2. Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger?  

3. Har enhetene innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) omkring 
administrativ forenkling og digitale løsninger?  

Notatet bør sees i sammenheng med de tidligere høringene under IHR-studier, og særlig i hvilken grad 

dette forslaget sammen med de tre foregående vedtakene kan frigjøre ressurser lokalt.  Hva angår 

frigjøring av ressurser og innsparinger pågår det et arbeid med å beskrive dette knyttet til alle områdene 

som inngår i IHR-prosjektet. Et notat som beskriver forventede og oppnådde gevinster vil bli fremmet for 

Universitetsstyret i løpet av våren 2013. 

Juridisk fakultet har hatt et prosjekt knyttet til digital eksamen (http://www.jus.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/digital-eksamen/om/index.html). Dette prosjektet er nevnt i 

plangruppens innstilling, og prosjektbeskrivelsen er vedlagt høringsforslaget.  

I etterkant av at plangruppen ferdigstilte sitt arbeid, har juridisk fakultet gjennomført en digital eksamen i 

større skala (ca 200 studenter på samme dag). De har også avlevert en kostnadsoversikt for innføring av 

digital eksamen som estimerer gevinster målt i både økt kvalitet samt forventet kostnadseffektivisering.  

Vi ber om at høringsuttalelser er oss i hende innen 15. mars 2013. 

 

Med hilsen 

 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 

universitetsdirektør     Ingar Pettersen 

       prosjektdirektør 

___________________________________________________________________ 

Vedlegg: 

1. Rapport fra plangruppen for studieadministrasjon: «Eksamen» med vedlegg. 

2. «Kostnadsoversikt ved innføring av digital eksamen» 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/digital-eksamen/om/index.html
http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/digital-eksamen/om/index.html
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IHR:Høringssvar eksamen HF 
Vi viser til høringsnotat av 25.01.13 med forslag til organisering og standardisering av eksamensarbeidet, og 
takker for muligheten til å komme med innspill.  Høringsuttalelsen fra fakultetet har vært på høringsrunde 
hos instituttene og de stiller seg bak fakultets uttalelse. 

Arbeidet med IHR-eksamen med deltakelse fra alle fakulteter, USIT og STA har vært en god prosess som 
allerede har gitt resultater. Det har også ført til at det nå er et større arbeid på HF-fakultetet med 
gjennomgang av alt som har med eksamen å gjøre både på fakultet og institutt. Gode resultater og 
forenklinger er allerede oppnådd, f.eks. endring av pakkerutiner for besvarelser og forenkling av 
klageprosessen, og dette er et arbeid som vil fortsette. Eksamensnettverk på fakultetet og flere mindre 
arbeidsgrupper vil jobbe mot likere saksbehandlingspraksis, felles løsninger, standardisering av 
instituttoppgaver, utvikling av rutinebeskrivelser og likere nettsider. Vi har som mål å effektivisere, øke 
profesjonaliteten, kvaliteten og forutsigbarheten for å gi mer fornøyde studenter og ansatte.  

Fakultetene er bedt om å besvare to konkrete spørsmål samt å kommentere løsningsforslag 4 a-f. Vi er også 
bedt om å drøfte plangruppens forslag til alternative organisasjonsmodeller og å vurdere denne høringen 
opp mot andre IHR-høringer på studiefeltet. 

1. Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet som er mest i tråd 
med en utvikling i retning av nærhetsmodellen?  

Nærhetsmodellen tilsier økt ansvar og myndighet på lokalt nivå, denne modellen sier også at oppgaver med 
stordriftsfordeler bør samordnes. Alternativ 2 for organisering av eksamensarbeidet hvor hovedtyngden av 
arbeidet konsentreres på fakultetsnivå, vil være mest i tråd med nærhetsmodellen. 

Alternativ 2 følger nærhetsmodellen i det at hovedtyngden av oppgaver skal ligge på fakultetet og at 
effektivisering gjennom standardisering kan skje ved aktiv bruk av det sentrale eksamensnettverket som 
ledes av STA og hvor alle fakultetene deltar. Vi mener det er potensial for mer standardisering og likere 
praksis på UiO som både vil effektivisere og gi mulighet for sparing av ressurser på kortere og lengre sikt. 
Arbeidet vil gjøres i nettverket og dette vil forhindre økt ressursbehov sentralt. STA må imidlertid gis 
myndighet til og ta avgjørelser og iverksette tiltak.    
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Organiseringen av eksamensarbeidet på HF følger allerede langt på vei alternativ 2. Det er i dag en god 
arbeidsdeling mellom fakultetnivå og instituttnivå, men eksamensplanlegging (tid og sted) kan være et 
område som i større grad kan overføres til fakultetet med innsparing som resultat. Dette er imidlertid 
avhengig av at vi får et eksamensplanleggingssystem som fungerer godt og som enten kommuniserer 
sømløst med eller aller helst erstatter dagens løsning for undervisningsplanlegging. Oppgaver knyttet til 
administrering av eksamen uten tilsyn, semesteroppgaver, hjemmeeksamen og obligatoriske aktiviteter 
(hovedsaklig med elektronisk innlevering i fronter) og muntlig eksamen, bør imidlertid fortsatt ligge på 
instituttet som i dag. Dette arbeidet krever tett samarbeid med de vitenskapelige.  

Alternativ 1 er en sentralisert modell hvor hovedtyngden av arbeid med skoleeksamen er samlet sentralt i 
en egen enhet. Denne modellen vil ikke være i tråd med en utvikling i retning av nærhetsmodellen, med 
mindre det gir stordriftsfordeler. Vi mener imidlertid at en slik organisering ikke vil være hensiktsmessig for 
UiO og vil ha så mange ulemper at den ikke vil gi de ønskede innsparingene. Dette kommer vi mer tilbake til 
under spørsmål 2. 

2. Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger?  

Enkelte deler av arbeidet med skoleeksamen som i dag gjøres på fakultetet kan tenkes sentralisert, men 
dette arbeidet er så nært knyttet til andre deler av eksamensarbeidet at en innsparingsgevinst vanskelig vil 
la seg realisere.  UiOs størrelse og kompleksitet både geografisk og i omfang vil gi store logistiske 
utfordringer som svekker innsparingspotensiale ved en sentralisering av oppgaver.  

Det er fakultetets mening at det er modell 2 som vil gi størst ønsket effekt i form av frigjøring av ressurser 
og innsparinger. Det fremheves i høringsnotatet at det må etableres felles standarder på tvers av alle 
enheter for å kunne hente ut gevinst, f.eks standardiserte løsninger, felles skjemaer, regelverk, rutiner og 
nettsider samt en digital arbeidsflyt. Dette forutsetter ikke en sentral organisering, men kan tilpasses en 
fakultetsmodell med sentralt og evt lokalt eksamensnettverk.  

Eksamensarbeid på fakultetet slik det er i dag inkluderer kjennskap til og utvikling av regelverk og rutiner, 
rådgivning av studenter og ansatte, FS-superbrukerstøtte, søknadsbehandling og vurdering for 
grad/vitnemålsutstedelse, og er nært forbundet med den øvrige virksomheten på studiefeltet. En 
omorganisering til en egen sentral enhet, altså avvikling av en eksamens- og vitnemålsenhet på fakultetet, 
vil derfor kunne være uheldig for studieseksjonens helhetlige arbeid. Ett institutt fremhever også at en 
sentralisering vil gjøre avstanden større og at det blir vanskeligere å få gode råd og hjelp i forbindelse med 
eksamensavviklingen.  

En fakultetsmodell vil sikre at det som er spesielt for de enkelte fakultetene blir best ivaretatt, f.eks  bruk av 
hjelpemidler(ordbøker, spesielle elektroniske ordbøker på språkfag, lovsamlinger, tekstsamlinger), 
overinspektører som er spesialiserte og drillet på de ulike ordningene osv.                                                      
Den sentraliserte NTNU-modellen er basert på en overveiende andel skoleeksamen, mens ved UiO er det 
bare enkelte fakulteter som har det på det nåværende tidspunkt. På HF er det f.eks ca en tredjedel av 
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emnene, og i underkant av halvparten av studentene som har skoleeksamen. Utviklingen både nasjonalt og 
lokalt går i retning av mindre skoleeksamen og mer varierte vurderingsformer og digital eksamen. Vi mener 
det vil være uheldig og lite hensiktsmessig med en stor omorganisering av av felt som allerede er i endring.   

Dette høringssvaret er i tråd med HFs tidligere høringssvar om organisering av godkjenning/innpassing og 
lokalopptak. Her ble det fremhevet at godkjenningen og opptaket bør utføres fagnært. 
Godkjenning/innpassing henger nært sammen med vurdering for gradsoppnåelse og vitnemålsskriving. 

3. Har enhetene innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) omkring  administrativ 
forenkling og digitale løsninger? 

a) Standardisering 

HF vil gjerne medvirke til hensiktsmessig standardisering av maler, skjemaer, rutinebeskrivelser og 
nettinformasjon. Det vil helt klart spare tid i forhold til oppdatering, og studentene vil møte samme opplegg 
og lik(ere) praksis uavhengig av emne.  

 

b) Eksamensplanlegging og rom 

HF stiller seg bak forslagene og betraktningene som er beskrevet her. Vi bør absolutt  ha samme system for 
undervisningsplanlegging som for eksamensplanlegging, og systemet bør sørge for størst mulig grad av 
nærhet til enhetene. Instituttene påpeker at for å oppnå innsparing er det viktig at de elektroniske 
systemene er tilpasset oppgavene som skal løses (og ikke motsatt). Syllabus et system som er tidkrevende å 
sette seg inn i, og det er viktig at et nytt verktøy er mer brukervennlig. Vi mener det kun er hensiktsmessig 
å kjøre en sentral romfordeling  for de 4 fakultetene som i dag deler idrettsbygningen på Blindern (SV, MN, 
UV og HF) og som også av og til låner lokaler av hverandre. Vi foreslår at disse fakultetene kan samarbeide 
om dette også med et nytt eksamensplanleggingssystem. I den grad fakultetene trenger eksterne lokaler og 
evt. nye økonomiske avtaler i forhold til det, bør sentralt hold bidra til dette slik som det nå gjøres med 
eksamenspapir og vitnemålspapir.  

c) Eksamenspapir 

Nytt og felles eksamenspapir ble tatt i bruk for første gang under eksamen høsten 2012.  

Innkjøpsavtale ble fremforhandlet og papiret ble bestilt sentralt, og levert samtidig til 3 fakulteter på 
Blindern.  

HF er svært positive til at disse oppgavene ligger på sentralt hold. Dette har allerede gitt innsparinger og 
frigjør også ressurser. 
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d) Eksamensnettverket 

Eksamensnettverket har nå blitt etablert som en ordning og vil være en viktig forutsetning for å kunne 
standardisere og utvikle felles løsninger. Koordineringen av møtene går på omgang mellom fakultetene og 
nettverket bør fungere rådgivende for STA som da bør få myndighet til iverksetting og oppfølging. 

e) Arkiv 

Viser til notat fra Universitetsdirektøren: Nye ”Rutiner for bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser 
m.v. ved Universitetet i Oslo” datert 4. februar 2013, der det bl.a. slås fast at det er opp til den enkelte 
enhet å ta vare på besvarelser som ikke er masteroppgaver eller PhD-avhandlinger.  

HF ønsker at alle fakultetene har de samme reglene for bevaring og kassasjon av slike besvarelser.I 
høringen om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelser i 2010  sluttet HF seg til forslaget om å bevare 
de besvarelsene som ble plukket ut og levert til tilsynssensor.  

HF vurderer nå om vi fortsatt skal gå inn for å bevare et slikt utvalg besvarelser fom våren 2013 i 
forskningsøyemed. Inntil våren 2013, må gamle kassasjonsregler gjelde. 

I de nye rutinene står det også at alle besvarelser skal bevares for administrative hensyn i 2 år. Vi viser  til at 
de fleste eksamener uten tilsyn på HF leveres i Fronter som ikke er et godkjent arkivsystem pr i dag. Vi må 
da forutsette at de ansvarlige for Fronter ved UiO sørger for forsvarlig bevaring i 2 år, slik at det ikke vil 
være nødvendig for instituttene å printe ut et arkiveksemplar av alle elektronisk innleverte besvarelser, 
eller få studentene til i tillegg å levere et papireksemplar. Dette er en veldig tidkrevende oppgave for 
instituttene. 

 

f) Forslag til elektroniske løsninger 

HF ser frem til en større grad av elektroniske løsninger, både for vitenskapelig og administrativt ansatte og 
for studentene. Digital signatur og bruk av nettskjema vil kunne forenkle flere søknadsprosesser.  

Når det gjelder digital innlevering av eksamensbesvarelser opplever vi at mange på instituttene er 
misfornøyde med Fronter, som beskrives som tungvint og utdatert.  HF har et stort volum av ulike former 
for hjemmeeksamen og skriftlige obligatoriske oppgaver. Vi håper derfor at videreutvikling av en lokal 
løsning for UiO av JUS-piloten prioriteres, da dette vil kunne gi innsparinger. 

Fra instituttenes side er det et ønske om at en løsning hvor sensor ikke bare leser besvarelsen på skjerm, 
men også har anledning til å kommentere. 

HF ønsker i første omgang å kunne tilby digital skoleeksamen på emner med få kandidater på 2000- og 
4000-nivå,  slik at alle studenter kan tilbys dette en eller flere ganger i løpet av sin studietid. 
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Ang. 6. Resultater og implementering 

På HF har det en god stund vært slik at instituttene både registrerer og overfører sensur til protokoll i FS.  

HF mener det er urealistisk å klare å få på plass alt av standardisering av skjemaer, maler og 
rutinebeskrivelser før eksamen våren 2013. Samtidig vil vi gjerne så fort som mulig ta i bruk enkelte 
elektroniske løsninger som allerede finnes, for eksempel en sikker digital håndtering av eksamensoppgaver.  

 

 

 

 

Med hilsen 
 
Anne-Marie Eide 
fakultetsdirektør 

Trine Syvertsen 
dekan 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Torill Stave 
22844467, torill.stave@hf.uio.no 
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Høringssvar IHR-Studier: Eksamen 
Viser til notat datert 25.01.2013 og svarer med dette på høringsdokument – «IHR-Studier: 
Eksamen» på vegne av Det juridiske fakultet. 

Innledningsvis ønsker fakultetet å bemerke at lokal selvstendighet for administrative oppgaver på 
fakultetsnivå på lik linje med dagens situasjon fungerer meget godt, samtidig som studenthensyn 
blir ivaretatt på en god måte. En sentral modell som alternativ 1 vil medføre at studentkontakt på 
lokalt nivå vil gå tapt; fakultetet står nærmest til å vurdere eventuelle konsekvenser for studenters 
hverdag.  

Samtidig mener vi at det er viktig med fokus på standardisering av rutiner / maler på 
eksamensområdet, med følgende økt koordinering blant fakulteter. Dette for å sikre gode 
studievilkår og lik behandling av studenter på tvers av fakultetene ved UiO.  

Tilbakemelding på de ulike spørsmålene 
Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet som er mest i 
tråd med en utvikling i retning av nærhetsmodellen? 

Fakultetets syn er at alternativ 2 (konsentrere arbeidet på fakultetsnivå) er mest i tråd med 
nærhetsmodellen. Det bemerkes at dette er gjeldende organiseringsform ved fakultetet når det 
gjelder skoleeksamen, og vil i hovedsak ikke medføre en realitetsendring for vår del.  

Det fakultetet har av eksamensavvikling på instituttnivå er i hovedsak begrenset til noen få 
institutter1, og gjelder hovedsakelig hjemmeeksamen. Med henvisning til nærhetsmodellen finner 
fakultetet det hensiktsmessig å videreføre dagens arbeidsfordeling. 

 
Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger? 

Fakultetets syn er at alternativ 2 (konsentrere arbeidet på fakultetsnivå) er en god modell i forhold 
til spørsmålet om frigjøring av ressurser og innsparing. 
                                                           
1 Institutt for kriminologi og rettsosiologi (IKRS), og til en viss grad Senter for Rettsinformatikk (Institutt for privatrett) og Nordisk 
Institutt for Sjørett (NIFS). 
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Har enhetene innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) omkring 
administrativ forenkling og digitale løsninger? 

a.  Standardisering 

Fakultetet stiller seg positive til videre standardisering av maler, skjemaer, rutinebeskrivelser og 
nettinformasjon på eksamensområdet. 

b. Eksamensplanlegging og rom 

Det juridiske fakultetet deler ikke lokaler med de andre fakultetene, og har derfor i liten grad behov 
for å koordinere eksamensplanleggingen med andre fakulteter. Vi stiller oss imidlertid positive til 
utviklingen av et nytt eksamensplanleggingsverktøy siden dette kan bidra til bedre koordinering og 
effektivisering for UiO som helhet. 

c. Eksamenspapir 

Denne ordningen er et av tiltakene som er iverksatt og fungerer godt. Fakultetets syn er at det er 
mest hensiktsmessig å videreføre ordningen, og vi stiller oss positive til at eksamenspapir bestilles 
og betales sentralt. 

d. Eksamensnettverket 

Fakultetet stiller seg positivt til at eksamensnettverket formaliseres, at tilretteleggingsnettverket 
inkluderes og at STA har koordineringsansvaret.  

e. Arkiv 

Det er vedtatt nye kassasjonsregler for oppbevaring av eksamensbesvarelser (2år). Fakultetet vil 
innfase digital eksamen på 2. – 4. studieår i løpet av 2013, og stiller seg positivt til at besvarelser 
blir oppbevart i innleveringsverktøyet (vortex) frem til de kan slettes. 

f. Forslag til elektroniske løsninger 

Fakultetet har allerede satt i gang et prosjekt hvor digital eksamen2 skal innfases på 2. – 4. studieår 
i løpet av 2013, og vi arbeider med å videreutvikle elektroniske løsninger for 
eksamensgjennomføringen. 

Prosesser som er satt i gang ved fakultetet i forbindelse med digital eksamen har bidratt til økt 
effektivisering, samt en enklere arbeidsflyt. Enkelte av disse prosessene fordrer en gjennomgang av 
reglementet og prosedyrer, samtidig som sentrale retningslinjer for digital behandling av 
eksempelvis tilretteleggingssøknader må etableres.  

                                                           
2 Se vedlegg til IHR-eksamen rapporten og www.jus.uio.no/digitaleksamen. 

http://www.jus.uio.no/digitaleksamen
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FS utgjør en sentral rolle i dette arbeidet, og det er ønskelig med forbedringer / endringer i FS / 
FagpersonWeb for å kunne videreføre effektiviseringsprosessen som er igangsatt. Det er også 
ønskelig at sentrale retningslinjer for digital signatur blir utredet. I det videre arbeidet vil det være 
nødvendig med involvering fra ulike enheter ved sentraladministrasjonen. Eget vedlegg følger 
høringsuttalelsen som redegjør nærmere for dette. 

 

 

Med hilsen 
 
Benedicte Rustad 
Fakultetsdirektør 

Aleksander Lorentzen 
Førstekonsulent 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
Vedlegg: 

1) Spørsmål som bør utredes i samarbeid med sentraladministrasjonen 

 
 
 
Saksbehandler: 
Aleksander Lorentzen 
22 85 98 51, aleksander.lorentzen@jus.uio.no 

mailto:aleksander.lorentzen@jus.uio.no
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Vedlegg 1: Spørsmål som bør utredes i samarbeid med sentraladministrasjonen 

Digital sensurering 
Arbeidsgruppen for IHR-eksamen har påpekt at det er mye dobbeltregistrering i forbindelse med 
sensur. Prosjektgruppen for digital eksamen ved fakultetet har kartlagt arbeidsflyten ved 
eksamensgjennomføringen, og kommet frem til det samme. Det er ønskelig at det legges til rette for 
en løsning hvor sensorene selv kan registrere protokoller via en sensorportal (f.eks. i 
FagpersonWeb), som så blir importert til FS. 

Eksamenskonsulenter bruker unødvendig mye tid på registreringer og avskrift, i tillegg til tiden det 
tar å sende protokoller mellom eksamenskonsulenter og sensorer. En digitalisering av 
sensurregistrering hvor arbeidet til dels blir overført til sensorene vil bidra til å effektivisere 
arbeidsprosessen. 

Kvaliteten på resultatdataene vil heves og studentenes rettsikkerhet vil som en følge av dette bli 
ivaretatt på en bedre måte, da det vil være færre ledd i prosessen og mindre manuelle jobber – noe 
som vil redusere risikoen for feilregistreringer. 

Digital håndtering av klager og søknader 
Det er ønskelig at mulighetene for digital håndtering av klager og søknader utredes nærmere. Det 
optimale ville ha vært hvis StudentWeb kunne bli brukt som en studentportal hvor studenter kan 
registrere klager og sende inn søknad om tilrettelegging knyttet til den spesifikke eksamen. 
Dataene må da knyttes til ePhorte slik at saksbehandlere får inn klager og søknader digitalt. 

Videre bør mulighetene for digital innsendelse av tilretteleggingssøknader utredes. Dette åpner for 
prinsipielle spørsmål ifbm. sending av personsensitive informasjon digitalt og om pålogging med 
UiO-brukernavn og passord kan godtas som digital signatur. 
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IHR: Høringssvar eksamen  
Det medisinske fakultet har gjennomgått rapporten fra plangruppen for IHR Studier, Eksamen. Høringsrapporten har 
blitt sendt ut til institutter og miljøer som er involvert i eksamensarbeid.  

Vi vil først si litt generelt før vi går over til å kommentere de enkelte delene av rapporten. 

1. Innledning 
Det medisinske fakultet har en stor variasjon av eksamenstyper innenfor de forskjellige studieprogram. På bachelor- 
og masterprogrammene har vi tradisjonelle eksamener samt hjemmeeksamen. På medisinstudiet har vi kun 
skoleeksamener, men ikke bare den tradisjonelle formen som det ser ut til at høringen legger til grunn. Vi har 
ordinære skriftlige eksamener, muntlige eksamener samt OSCE stasjonseksamen. Muntlig eksamen er oftest ute på 
sykehusene med pasient til stede. Vi ser derfor at et fåtall av våre eksamener dekkes av ”skoleeksamener” i denne 
rapporten.  

På medisinstudiet har vi kommet godt i gang med digital eksamen på 5. semester. Våren 2013 følger tre 
semestereksamener til (deler eller hele) og mulig en semestereksamen til fra høsten 2013. Digital eksamen ved Det 
medisinske fakultet er så vidt nevnt i rapporten. Vår digitale eksamensform er en helt annen form enn det som er 
utgangspunktet i rapporten. Vi kommer tilbake til mer utfyllende kommentarer til digital eksamen under punkt 4f.  

2. Tilbakemelding på de ulike spørsmålene 

Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet som er mest i tråd med en 
utvikling i retning av nærhetsmodellen? 

Vi vil si at en organisering som ligger mellom alternativ 2 og 3 er det mest realistiske og det som er mest i 
tråd med en utvikling i retning av nærhetsmodellen. For medisinstudiet er dette også dagens ordning, alle 
eksamener administreres på fakultetsnivå. Samtidig er det viktig at instituttnivået er tett involvert i den 
fagspesifikke muntlige eksamen selv om fakultetet generelt har hovedansvar for eksamen. Denne 
eksamensformen avholdes i sykehusene og krever innsats fra instituttets ansatte på klinikknivå, og det er 
viktig at instituttnivået også inkluderes og deltar i kvalitetssikringen. OSCE-eksamen ivaretas per i dag i stor 
grad fra instituttnivå, slik at en organisering mellom alternativ 2 og alternativ 3 er mest aktuelt også her 
dersom det ikke skal gjøres radikale endringer. 
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Når det gjelder Bachelor- og masterstudier, blir eksamen administrert og gjennomført på instituttnivå. I 
forhold til nærhetsmodellen heller fakultetet mot at det er mest naturlig å videreføre dagens 
arbeidsfordeling, selv om det kanskje er noe å tjene på en sentral ordning.  
 
Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger? 

Her kan vi bare tale for oss selv, og siden alternativ 2 er en modell som vi allerede har i dag, vil det ikke 
frigjøre noen særlig ressurser. Men ved en videreutvikling av denne modellen vil vi se på om en sterkere 
koordinering av de praktiske forhold knyttet til muntlig eksamen på instituttnivå kunne frigjøre noe 
kapasitet på fakultetsnivå.  
 

Har enhetene innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) omkring administrativ 
forenkling og digitale løsninger? 

a. Standardisering 
Det er positivt med videre standardisering av maler, skjemaer, rutinebeskrivelser og nettinformasjon på 
eksamensområdet. Men det må tas høyde for at enkelte fakultet/studieprogram praktiserer andre 
ordninger enn resten av UiO, som ikke så lett lar seg endre (andre frister og annen semesterinndeling for 
eksempel). På noen områder kan fakultetet/studieprogrammer kommet lenger enn det som foreslås, for 
eksempel har man på medisinstudiet innført klage pr epost som legges rett inn i ephorte.  

b. Eksamensplanlegging og rom 
Det medisinske fakultet benytter egne lokaler til skriftlig eksamen samt sykehuslokaler til muntlig eksamen. 
Vi har derfor i utgangspunktet ikke så stort behov for å  koordinere eksamensplanleggingen. Men kan 
absolutt se nytteverdi for oss også, og vi er åpne for å se på alternative lokaler for eksamen for å kunne 
frigjøre lesesalplasser i eksamensperioden. Samtidig ser vi behovet for nærhet mellom 
eksamensavviklingsstedet og eksamenskonsulentene og ikke minst faglærereres tilgjengelighet på 
eksamen. Et system for eksamensplanlegging som skal bli det nye Syllabus har vi forstått, er vi positive til.  

  
c. Eksamenspapir 
Vi stiller oss positive til at eksamenspapir bestilles og betales sentralt. 

 
d. Eksamensnettverket 
Fakultetet støtter at nettverket formaliseres. 

 
e. Arkiv 
Kassasjonsregler er allerede vedtatt, og vi er veldig glade for at dette har fått en avklaring. 
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f. Forslag til elektroniske løsninger 
Det medisinske fakultet har tatt i bruk digital eksamen på medisinstudiet siden våren 2012, og i år kommer 
det til å omfatte ca 800 eksamensbesvarelser. Dette systemet er fullstendig digitalt fra arbeidet med 
oppgavene begynner til sensur er ferdig, med 2 unntak: studentene får utlevert ett ark med innloggings- og 
eksamensinformasjon på eksamen, og den endelige vurderingsrapporten skrives ut for manuell signering og 
oversendelse til studieseksjonen - i mangel av formelle avklaringer. Vår digitale eksamen baserer seg på 
høystrukturerte oppgaver med svært mange, korte spørsmål, f.eks. av typene mini-essay og multiple 
choice. De er spesielt designet for å høyne eksamens reliabilitet og validitet, som er vist å være 
utilfredsstillende i tradisjonelle eksamener. Det representerer således en ny, helt annen og alternativ 
eksamensform til den JUS har utviklet, og begge formene vil ha relevans for andre fakultet. Vi savner (og 
ønsket) at denne formen for digital eksamen også skulle blitt mer synliggjort i rapporten, ved ikke å vise 
disse mulighetene og også behovene for prinsipielt forskjellige løsninger, har rapporten på dette punktet 
mindre verdi.  

Som sagt innledningsvis så er ytterligere tre eksamener planlagt som digitale våren 2013 og en til for høsten 
2014 så vi har rukket å gjøre oss mange erfaringer allerede. Vi deler gjerne våre erfaringer videre. 
 

 

 

Med hilsen 
 
Bjørn Hol 
fakultetsdirektør 

Siri Høgseth 
fungerende seksjonssjef 
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IHR:Høringssvar eksamen eksamen MN 

MN-fakultetet har mottatt høringsdokumentet om IHR-studier: Eksamen, datert 25. januar 2013, der 
fakultetene ved UiO blir bedt om å komme med tilbakemelding på  

1. Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet som er 
mest i tråd med en utvikling i retning av nærhetsmodellen? 

2. Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger? 
3. Har enhetene innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) omkring 

administrativ forenkling og digitale løsninger? 

Nedenfor følger MN-fakultetets tilbakemelding. 

 

Instituttnivået 

All undervisning foregår på instituttnivået i regi av instituttenes førsteamanuensiser, professorer og 
evt. innleide fagfolk med kompetanse på fagfeltene. Dette er en helt naturlig organisering, da 
førsteamanuensiser og professorer er ansatt ved instituttene, og det er disse som representerer den 
faglige kunnskapen for sine fagområder. Sett i forhold til nærhetsmodellen, så betyr dette at 
undervisningen foregår der fagkompetansen ligger. 

Holder man seg strengt til nærhetsmodellen, så ville det være mulig eller naturlig å også legge 
organisering av vurderingen av studentenes prestasjoner til instituttene. Dette foregår i dag f.eks. på 
den måten at obligatoriske øvelser vurderes av gruppelærere og/eller de emneansvarlige. Disse 
obligatoriske øvelsene må ofte godkjennes for at studentene skal få lov til å ta avsluttende eksamen. 
Øvelsene er sånn sett gjenstand for en vurdering, men likevel betraktes de mer som en del av 
undervisningen der studentene får tilbakemeldinger på sitt faglige nivå og sin faglige utvikling i 
løpet av semesteret. De teller ikke med i karaktersettingen for emnene 

Med vurdering av studentenes prestasjoner er det vanlig at man viser til eksamener der det settes en 
karakter som helt eller delvis teller med i den endelige vurderingen av studentenes faglige nivå. I 
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dag er organiseringen av hjemmeeksamener og muntlige eksamener lagt til instituttnivået. Skriftlige 
eksamener organiseres av fakultetsadministrasjonen. Etter nærhetsmodellen kan man tenke seg at 
også organiseringen av disse eksamenene blir lagt til instituttnivået. 

Dette vil etter MN-fakultetet sitt syn skape betydelige koordineringsutfordinger. Alle 
bachelorprogrammene ved fakultetet har emner med tilhørighet til flere institutter. 
Instituttadministrasjonene ville dermed ha et behov for koordinering av eksamensdatoer for å sikre 
at studentene på et program ville få sine eksamener noenlunde jevnt fordelt utover 
eksamensperioden. En organisering av skriftlige eksamener på instituttene ville også føre til 
koordineringsutfordringer mhp utnyttelsen av eksamenslokalene. Tilgjengeligheten på 
eksamenslokaler ved UiO er i store deler av ekamensperiodene mindre enn behovet. En slik lokal 
organisering ville derfor føre til et stort behov for koordinering av eksamensvirksomheten for å 
utnytte de tilgjengelige eksamenslokalene best mulig. For å bemanne eksamenslokalene med 
eksamensvakter, så ville hvert institutt også ha behov for sitt eget eksamensvaktkorps.  

MN-fakultetet er ut fra dette enig med konklusjonen for dette temaet i høringsdokumentet at 
problemene potensielt vil bli større heller enn mindre dersom all eksamensorganisering skulle bli 
lagt til instituttnivået. Etter nærhetsmodellen anser vi det ikke som gunstig å organisere skriftlige 
eksamener på  dette nivået, og MN-fakultetet anbefaler ikke det. 

 

Fakultetsnivået 

Organisering av skriftlige eksamener vil fungere bedre på fakultetsnivået eller på 
sentraladministrativt nivå. I dag er de organisert på fakultetsnivået, og MN-fakultetet har i hovedsak 
gode erfaringer med det, selv om vi mener en del forhold kan forbedres. Blant det som fungerer bra 
er eksamensplanlegging for alle skriftlige eksamener som gis ved MN-instituttene. Koordineringen 
av eksamensdato for emnene fungerer fint, slik at de obligatoriske emnene i studieprogrammene blir 
noenlunde jevnt fordelt i eksamensperioden. Ut fra denne eksamensplanen fungerer det fint å 
administrere eksamensvakter og plassering av kandidater i eksamenslokalene, selv om 
ressursbruken er for stor. 

Eksamensoppgaver lages av de emneansvarlige på instituttene. Det er etablert gode rutiner mellom 
de emneansvarlige og fakultetsadministrasjonen ved at de emneansvarlige sender et oppgavesett til 
fakultetsadministrasjonen innen gitte frister. Fakultetsadministrasjonen kopierer opp nødvendig 
antall eksamensoppgaver og pakker dem i konvolutter i hht til antall eksamenskandidater som er 
plassert i eksamenslokalene. 



 3 

 

Tilsvarende er det etablert gode rutiner for registrering av godkjente obligatoriske øvelser for 
kandidater som skal ta avsluttende eksamen. Gruppelærere eller instituttadministrasjon sender lister 
eller gir beskjed om når lister kan tas ut av et datasystem (Devilry) som noen institutter bruker for å 
administrere de obligatoriske øvelsene. På grunnlag av disse listene registrerer 
fakultetsadministrasjonen de studentene som får ta avsluttende eksamen i emnene. Kandidater som 
ikke får godkjent øvelsene får slettet sin eksamensmelding i emnet og mottar e-post som sendes 
felles for alle som slettes fra et emne. Siden registrering av obligatoriske øvelser er en nødvendig 
forutsetning for en rasjonell administrasjon av kandidater i eksamenslokalene, så anser MN-
fakultetet det som fornuftig at denne oppgaven er lagt til fakultetsnivået. 

Ved MN-fakultetet er det 3 eksamensperioder i løpet av et semester. Helt i starten av semesteret, i 
uken før undervisningen starter, holdes det utsatt/ny eksamen over 2 dager i mange av emnene som 
sorterer under MN-instituttene. Dette er for studenter som hadde gyldig fravær fra ordinær eksamen 
semesteret i forveien, og for studenter som strøk til eksamen eller som trakk seg fra eksamen etter at 
eksamen hadde startet. Midt i semesteret er det 1 uke med eksamener for emner som ønsker å ha en 
ekstra skriftlig eksamen som vurderingsgrunnlag for studentenes faglige prestasjoner i tillegg til 
avsluttende eksamen. I slutten av semesteret er det en periode på 2-3 uker der det holdes avsluttende 
eksamener. MN-fakultetet anser den skisserte arbeidsfordelingen mellom instituttene og 
fakultetsadministrasjonen som fornuftig og effektiv innenfor de gitte rammer, og gir fornuftige 
arbeidsprosesser gjennom hele semesteret. Utenom eksamensperiodene er 
eksamensadministrasjonen opptatt med andre oppgaver som vitnemålsproduksjon, gradfangst av 
nye bachelorgrader, administrasjon av utdanningsplaner osv. 

 

Forbedrings- og effektiviseringstiltak på fakultetsnivået 

Til tross for at MN-fakultetet oppfatter administrasjonen av eksamen på fakultetsnivået som 
fornuftig, så er det likevel en del utfordringer som fører til tungvint drift. Vi har få egnede 
eksamenslokaler til rådighet, og ofte må vi søke etter tilgjengelige rom i rombestillingssystemet 
«finnrom». Dette er ofte tidkrevende, og rommene som er tilgjengelige der er enten delvis uegnede 
auditorier eller mindre seminarrom. Mange av auditoriene har lange sammenhengende benker som 
gjør det vanskelig for studenter som trenger en luftetur under eksamen, da andre kandidater som 
sitter på samme benk må reise seg for å slippe kandidaten forbi. De fleste seminarrommene er så 
små at det er nødvendig å reservere veldig mange for at tilstrekkelig antall eksamensplasser skal 
være tilgjengelig. Ved bruk av mange mindre eksamenslokaler blir også eksamenskandidatene 
spredt over et større område enn det som er hensiktsmessig i forbindelse med de emneansvarliges 
faglige runder under eksamen. MN-fakultetet foreslår at sentraladministrasjonen ved UiO inngår en 
avtale med noen som kan leie ut et større lokale som er ferdig opprigget med eksamensplasser i 
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eksamensperiodene. Dette lokalet kan fakultetene administrere på samme måte som man i dag gjør 
med gymsalene i Idrettsbygningen. På denne måten vil fakultetene vite at det er tilgjengelig nok 
eksamensplasser gjennom hele eksamensperioden, og så vil fakultetene gjennom møter i 
eksamensnettverket kunne fordele disse plassene etter behov for hver enkelt eksamensdag. Leie av 
eksterne eksamenslokaler vil også føre til at lesesalene ikke vil bli stengt i eksamensperiodene, og 
studentene vil da kunne bruke dem som i resten av semesteret. 

I dag legges eksamensplaner manuelt ved hjelp av Excel-ark o.l. Denne eksamensplanleggingen er 
tidkrevende, og det ville være nokså arbeidsbesparende om det ble bestilt eller utviklet et digitalt 
verktøy som kunne fastsette eksamensdato for emnene, fordele dem på en hensiktsmessig måte i 
eksamensperioden slik at obligatoriske emner i studieprogrammene ikke kommer for tett, og slik at 
eksamenskandidatene blir jevnere fordelt i eksamenslokalene. Dette ville medføre en stor forenkling 
av eksamensplanleggingen i forhold til dagens rutiner. 

Det kreves i dag at et eksamensoppgavesett skal foreligge på både bokmål og nynorsk dersom det er 
studenter som ønsker oppgaver på begge målfører. Dette fører til at det totalt sett brukes veldig mye 
tid på å oversette til dels nokså lange oppgavesett. Dersom den emneansvarliges målform kunne 
legges til grunn, så ville det være nok å skrive oppgavesettet enten på bokmål eller nynorsk, og så 
måtte alle studentene forholde seg til denne målformen. I en slik løsning ville UiO unngå at mye 
arbeidstid går med til oversettelse av eksamensoppgaver, og denne tiden ville kunne brukes til 
faglige oppgaver i stedet. 

Ved Institutt for informatikk er det utviklet et digitalt system (Devilry) som brukes av flere av MN-
instituttene til godkjenning og innlevering av oppgaver og obligatoriske øvelser. Dette er et praktisk 
system for både de faglig ansvarlige og for studentene. Det er lett for de faglige å gi studentene 
tilbakemeldinger og registrere godkjente øvelser, og studentene kan lett holde oversikt over 
tilbakemeldingene og  hvilke øvelser som er godkjent. Dette er funksjonalitet som ikke finnes i FS i 
dag. Systemet kan utvides til å inkludere sensurregistrering, og dersom systemet kunne utvikles til å 
bli en del av FS, så mener Institutt for informatikk at det kan gi store innsparinger og forenklinger 
for hele UiO, og evt andre studiesteder som måtte ønske å ta det i bruk. Administrasjonen ville da 
f.eks. ikke behøve å registrere sensuren, og ville med det kunne frigjøre masse tid. 

 

Sentral eksamensorganisering 

I høringsdokumentet er det stilt spørsmål om hvilken av de foreslåtte modellene (institutt, fakultet, 
sentralt) som vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger. I den foreslåtte modellen om 
sentral eksamensadministrasjon er det ikke oppgitt noe om hvor mange årsverk som er sysselsatt i 
eksamensadministrasjon ved UiO i dag. I vedlegg 1 i høringsdokumentet vises det til en rekke 
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forhold som angår eksamensadministrasjonen ved NTNU. Bl.a. vises det til at de har et sentralt 
eksamenskontor med 6-7 årsverk. Det er imidlertid vanskelig å vurdere en potensiell innsparing ved 
UiO så lenge vi ikke vet hvor mange som arbeider med eksamensavvikling her. Vi er heller ikke 
sikre på om oppgaveoversikten fra NTNU er fullstendig. Vi savner for eksempel beskrivelse av 
behandling av søknader om tilrettelagt eksamen, behandling av legeattester i forbindelse med 
fravær fra eksamen, administrasjon av godkjente obligatoriske øvelser og administrasjon av 
utdanningsplaner. Dette er relativt omfattende oppgaver som delvis sammenfaller med 
eksamensperiodene. UiO har også en større andel av eksamener som ikke er skriftlige 
skoleeksamener, og dette krever en annen administrasjon. 

Dersom UiO ønsker en sentral eksamensorganisering, så mener MN-fakultetet at dette må utredes 
mye mer detaljert enn det som fremkommer i høringsdokumentet. Det må gjøres en mer detaljert 
analyse av de administrative rutinene og ressursene som per i dag er bundet opp i 
eksamensadministrasjonen ved hele UiO. Dette må sammenlignes med en mer detaljert analyse av 
eksamensadministrasjonen ved andre  studiesteder, som f.eks. NTNU. Først da er det mulig å se om 
det er mulig å frigjøre ressurser og gjøre innsparinger i eksamensadministrasjonen ved UiO. 

 

Digitale skoleeksamener 

Når det gjelder digital skoleeksamen, så støtter MN-fakultetet den utviklede modellen fra Juridisk 
fakultet. Vi er enige med plangruppen for IHR-studier at dagens omfang av skoleeksamener gjør det 
ressursmessig urealistisk at UiO investerer i teknisk utstyr og infrastruktur som muliggjør 
iverksetting av modellen i full UiO-skala, og vi ser også en utredning om mulig bruk av studentenes 
egne bærbare PC’er ved skoleeksamener som en riktig vei å gå. I tillegg mener vi det også må 
utredes mulig bruk av annet og nyere teknologisk utstyr dersom studentene etter hvert tar i bruk 
andre innretninger i stedet for bærbare PC’er.  

Løsningen som Juridisk fakultet har utviklet kan foreløpig bare brukes for skriving av besvarelser i 
Word. Mange av MN-fakultetets eksamener egner seg dårlig å skrive i Word, og det kreves andre 
programmer der skriving av utregninger, formler, symboler og tegninger er mer hensiktsmessig. 
Flere fagmiljøer ønsker også at et program som Fronter og innlevering av eksamensbesvarelser på 
nettskjemaer skal være tilgjengelig. I tillegg ønsker vi at programmer som kan benyttes faglig og 
som f.eks. kan gjøre visse typer utregninger skal være tilgjengelig ved digital skoleeksamen, da 
dette vil kunne muliggjøre utvikling av andre typer eksamensoppgaver der eksamenskandidatene 
blir testet ut fra nye faglige krav. 
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For emner der formler og symboler ikke brukes vil MN-fakultetet gjøre forsøk på digitale 
skoleeksamener for mindre emner, sannsynligvis i løpet av 2014, ved å ta i bruk noen eksisterende 
PC-stuer. Det forutsettes da at den tekniske løsningen koordineres av USIT/JUS.  

 

Konklusjon 

MN-fakultetet mener eksamensadministrasjonen ved UiO blir mest effektiv og rasjonell ved at den 
legges til fakultetsnivået. Etter nærhetsmodellen er dette det mest hensiktsmessige. Et sentralt 
eksamenskontor vil bli for fjernt fra instituttene der den faglige virksomheten foregår, og en slik 
sentral organisering vil bli for byråkratisk. En lokal eksamensadministrasjon på instituttnivå vil ha 
et for stort koordineringsbehov, og vil bli for ineffektiv. I løsningen som MN-fakultetet går inn for 
vil sentraladministrasjonen ha viktige oppgaver med utvikling og tilrettelegging av systemer og 
rutiner som vil gi fakultetene stordriftsfordeler. Sentral bestillingsordning for eksamens- og 
vitnemålspapir, utarbeidelse av  felles maler og skjemaer som fakultetene har tatt i bruk og 
utarbeidelse av kassasjonsregler for eksamensbesvarelser er allerede gjennomført. Dette har allerede 
bidratt til bedre rutiner og effektivitet. Det er også etablert et mer uformelt eksamensnettverk der 
alle fakultetene er representert. Dette nettverket har vurdert en del forhold og bidratt til at 
fakultetenes eksamensrutiner har blitt likere det siste året. Siden nettverket ikke har formell 
beslutningsmyndighet, kan det være en utfordring at de foreslåtte tiltak må basere seg på konsensus. 

Etter den skisserte modellen vil fremtidige oppgaver for sentraladministrasjonen bl.a. være 
utvikling eller bestilling av et eksamensplanleggingsverktøy, inngåelse av leiekontrakt av lokaler 
som kan øke antall eksamensplasser og endringer i regelverk som vil kunne gi bedre drift.  

MN-fakultetets anbefaling er hovedsakelig i samsvar med alternativ 2 i høringsdokumentet, som går 
ut på å konsentrere arbeidet på fakultetsnivået. MN-fakultetet er likevel ikke enig i at det etter 
denne modellen vil være nødvendig å også inkludere oppgaver som i dag gjøres på instituttnivået. 
Vi mener at noe av eksamensadministrasjonen naturlig kan delegeres til instituttnivået, og at 
fakultetene selv kan bestemme hvilke oppgaver dette skal være.  

MN-fakultetet mener at en evt. omorganisering av eksamensadministrasjonen ved UiO kan vurderes 
nærmere når digitaliseringen av eksamen er mer utviklet. Etter hvert som fakultetene begynner å 
prøve seg frem med digital skoleeksamen, så vil vi se klarere hvordan digitaliseringen vil påvirke 
arbeidsoppgaver og rutiner. På det grunnlaget vil det være lettere å se om en omorganisering av 
eksamensadministrasjonen er hensiktsmessig. Til grunn for en slik beslutning må det også ligge en 
detaljert analyse av alle arbeidsoppgavene som hører inn under eksamensadministrasjonen ved UiO 
og hvor store innsparinger en omorganisering vil føre til. 
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Med hilsen 
 
Jarle Nygard 
fakultetsdirektør 

Øystein Bergkvam 
rådgiver 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Øystein Bergkvam 
22856345, oystein.bergkvam@mn.uio.no 



Naturhistorisk museum Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Naturhistorisk museum 
Kontoradr.: Sars gate 1, Tøyen, 0562 Oslo 

Telefon: 22 85 50 50 
Telefaks: 22 85 18 32 
postmottak@nhm.uio.no 
www.nhm.uio.no 

 

Til: 
INFO Kommunikasjonsavdelingen 
 
 
 
Dato: 02.04.2013 

 Saksnr..: 2013/1401 ELISAA 

IHR: Høringsdokumenter eksamen 
 

Naturhistorisk museum har ingen kommentarer til denne høringen.  

 

 

Med vennlig hilsen 
 
Elisabeth Aronsen 
stilling 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Elisabeth Aronsen 
22851674, elisabeth.aronsen@nhm.uio.no 
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Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Geitmyrsveien 69/71, 0455 Oslo 

Telefon: 22 85 20 00 
Telefaks: 22 85 23 32 
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www.odont.uio.no 

 

Til: 
INFO Kommunikasjonsavdelingen 
 
 
 
Dato: 15.03.2013 

 Saksnr..: 2013/1401 HENRMAG 

IHR: Høringssvar eksamen OD 
 

Vi viser til høringsdokumenter av 23.01.13 om IHR-studier: eksamen. 
 
Høringsutkastet har vært diskutert i den formelle og i den studieadministrative linjen. 
 
Det odontologiske fakultet (OD) kjenner igjen i noen av eksemplene på dobbeltarbeid som er 
belyst, og synes det er gjort et grundig arbeid i gjennomgangen av organisering av eksamen. OD er 
et lite fakultet, og har eksamensarbeidet hovedsakelig på fakultetsnivå. Dette begrenser faren for 
en del dobbeltarbeid. 
 
Det bes om svar på 3 spørsmål ut fra høringsdokumentene: 
 

1. Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet som er 
mest i tråd med en utvikling i retning av nærhetsmodellen? 

OD støtter alternativ 2: konsentrere arbeidet på fakultetsnivå. Dette er i stor grad den modellen 
fakultetet har i dag, og den vi mener heller mest i retning av nærhetsmodellen. Så å si all 
administrasjon av eksamen gjøres i dag av studiekonsulentene hos oss. På OD sitter disse kun på 
fakultetsnivå. Arbeidsflyten mellom administrasjon og vitenskapelige ansatte er mer eller mindre 
så god som den kan være.  

Opprettholdelse av eksamensnettverket og gjennomgang av rutiner som kan standardiseres vil 
være nyttig for OD med tanke på effektivisering av arbeidet. 

Alternativ 1 er uaktuell for OD.  Formen på en del av våre eksamener fordrer nærhet til arbeidet, 
særlig med tanke på oppnevning av sensorer. Vi er også avhengige av selv å kunne følge opp 
studenter og administrere kull etter eksamen. OD bruker også i stor grad egne lokaler til avvikling 
av eksamen.  

 

2. Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger?  
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I og med OD allerede har en organisering som i stor grad følger alternativ 2, ser vi ikke de store 
ressursbesparingene her. ODs største gevinster i forhold til plangruppens anbefalinger vil særlig 
ligge i mer digitalisering av hele arbeidsprosessen i forhold til eksamen. Det er også et håp om at 
dette vil gi en større grad av kvalitetssikring i arbeidet. Samlet sett vil dette sannsynligvis gi en 
effektivisering og en bedre arbeidsflyt som igjen kan frigjøre tid til oppgaver som har blitt 
nedprioritert.  

 

3. Har enhetene innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) omkring 
administrativ forenkling og digitale løsninger?  

 
4a) Standardisering: Vi ser at eksamensnettverket allerede er i gang med arbeid med 
standardisering av felles maler, rutiner og skjemaer. OD støtter dette og bidrar inn i arbeidet. I 
noen tilfeller vil det være behov for lokale tilpasninger. 
 
b) Eksamensplanlegging og rom: OD har egne lokaler til avvikling av eksamen, og 
eksamensplanleggingen foregår i sammenheng med timeplanleggingen. For oss ser vi derfor ikke 
gevinsten i et eksamensplanleggingsverktøy. Men vi ser selvsagt behovet for de større fakultetene 
og støtter dette. Dersom alle fakulteter får pålegg om å bruke et slikt system, er det viktig at det er 
en kommunikasjon til FS/Syllabus. Slik at det ikke blir enda et system man må forholde seg til. 
 
c) Eksamenspapir: OD støtter anbefalingen om at eksamenspapir nå bestilles sentralt. 
 
d) Eksamensnettverket: OD har så langt svært positive erfaringer med det nyopprettede 
eksamensnettverket og støtter anbefalingen om å formalisere dette. Vi vil særlig gi vår tilslutning 
til at tilretteleggingsnettverket inkluderes i eksamensnettverket.  
 
e) Arkiv: Anbefalingene støttes, og rutiner for dette er allerede på plass. 
 
f) Forslag til elektroniske løsninger:  
OD har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for digital eksamen på fakultetet. Vi 
vil se på mulighet for å ta i bruk Jus sin løsning med eksamen på PC-stue for et mindre kull. OD har 
en utfordring i forhold til oppgaver på en del av eksamenene som fordrer tegning av figurer. Det 
vil jobbes med en løsning for dette. 
 
OD ønsker på sikt å følge forslagene til elektronisk arbeidsflyt i forhold til eksamen.  
 
Vi vil imidlertid ha et kapasitetsproblem dersom vi skulle ønske å følge Jus sin modell for digital 
eksamen for et større kull. Dette vil kreve større lokaler og mer utstyr enn det vi har i dag. På sikt 
vil det derfor være ønskelig med muligheter for å låne større lokaler fra andre fakulteter, eller at 
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UiO kan stille slike lokaler til rådighet. OD vil også se på muligheter for å ta i bruk andre 
vurderingsformer som kan gjennomføres digitalt og som ikke vil kreve samme arealbruk.  
 
OD er skeptisk til tanken på bruk av egen pc for studentene ved eksamen, men vil selvsagt følge 
med på eventuelle anbefalinger som kommer ut av utredningen på nasjonalt plan. Foreløpig ser 
alternativet som er skissert ut til å være mer ressurskrevende enn besparende, og stiller også krav 
til studentenes utstyr.  
 
I hovedsak har OD et ønske om mer sømløshet og en større digitalisering av hele 
eksamensprosessen. Mulighet for datautveksling mellom FS, Ephorte og Vortex på sikt sees på 
som viktig for å oppnå optimal gevinst i dette. 
 

Med hilsen 
 
Pål Barkvoll 
dekan 

Tove Langhaug 
fakultetsdirektør 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
Kopi til: 
OD ADM Fakultetsadministrasjonen 
  
  
  
 
 
Saksbehandler: 
Henriette Kleivane 
22852199, henriette.kleivane@odont.uio.no 
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Universitetet i Oslo 
 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke 
Moes vei 31, 0851 Oslo 

Telefon: 22 85 62 64 
Telefaks: 22 85 48 25 
postmottak@sv.uio.no 
www.sv.uio.no 

 

Til: 
INFO Kommunikasjonsavdelingen 
 
 
 
Dato: 18.03.2013 

 Saksnr..: 2013/1401 TONEV 

SV-fakultetets svar på IHR:Høringsdokumenter eksamen 
Vi viser til notat fra universitetsdirektøren av 25.1.2013 om kartlegging og analyse av de administrative 
prosessene knyttet til eksamensavvikling ved UiO. Svaret fra fakultetet baserer seg på innspill fra 
instituttene og diskusjon i eksamensnettverket (studiekonsulentene på fakultetet som har ansvar for 
eksamen). 

Fakultetet er svært fornøyd med det arbeidet som plangruppen har gjort, og vi slutter oss til hovedtrekkene 
i de forslagene som fremkommer i notatet og de avgrensningene som plangruppen har foretatt. Forslagene 
til tiltak synes godt gjennomtenkte, og vi er positive til større grad av standardisering og bruk av digitale 
løsninger for eksamensarbeidet. Vi vil gjerne bidra i prosessen fremover med å følge opp forslagene. 

Fakultetet er bedt om å gi tilbakemelding på følgende spørsmål: 
1. Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet som er mest i tråd 

med en utvikling i retning av nærhetsmodellen? 
2. Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger? 
3. Har enhetene innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) omkring 

administrativ forenkling og digitale løsninger? 

Vedr spørsmål 1 
Vi tar i det videre arbeidet kun for oss de administrative oppgavene knyttet til skoleeksamen. De faglige 
oppgavene (valg av ulike vurderingsformer, sensurering og utarbeidelse av eksamensoppgaver) ser vi bort i 
fra. 

Vi mener alternativ 2 er mest i tråd med en utvikling i retning av nærhetsmodellen. Nærhetsmodellen tilsier 
økt ansvar og myndighet på lokalt nivå, denne modellen sier også at oppgaver med stordriftsfordeler bør 
samordnes. Nærhetsmodellen legger ikke opp til mer sentral organisering, men standardisering, felles 
rutiner, felles nettsider/skjemaer, osv. Sentralisering av oppgaver fører til oppbygning av større stab 
sentralt (og reduksjon på andre nivåer). Utfordringen her er at eksamensarbeid er sterkt sesongbetont 
virksomhet. Desentral organisering er normalt en mer effektiv måte å ivareta stor sesongvariasjon på. 
Studiekonsulentene på fakultets- og instituttnivå utfører en rekke andre arbeidsoppgaver i de periodene 
eksamen ikke pågår. En nærhetsmodell må innebære at enhetene får større handlingsrom og større 
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mulighet til selv å bestemme over sine arbeidsoppgaver. Eksempelvis skal vurderingsformer bestemmes 
faglig, ikke av administrative og økonomiske hensyn. Dette forutsetter at noen administrative oppgaver 
ligger nær de vitenskapelig ansatte.  

 
Fakultetet har allerede en tydelig og rasjonell arbeidsfordeling mellom institutt og fakultet, der roller og 
ansvar er fordelt. Arbeidsfordelingen er omtrent tilsvarende alternativ 2, og vi ønsker å videreføre denne 
arbeidsfordelingen.  

Fakultetet utfører i dag disse oppgavene: 

• Koordinere eksamen ift tidspunkt og rom 

• Opprette kandidatnummer 

• Eksamensvakter (herunder «ansettelse», informasjonsarbeid, lønn m.m.) 

• Bestille eksamensoppgaver fra fagpersoner (via instituttets studiekonsulenter) 

• Saksbehandling: Tilrettelagt eksamen legges til Tilretteleggingstjenesten 

• Saksbehandling: Utsatt eksamen 

• Praktisk gjennomføring: Koordinering av eksamensvakter, innhenting av besvarelser, oppfølging av 
tilretteleggingstiltak, håndtere eventuelle fuskesaker. Det er i høringsnotatet ikke nevnt noe om 
ordbøker ved eksamen. Instituttene samler inn og kontroller ordbøkene. Fakultetet sørger for at 
ordbøkene bringes til eksamenslokalene. 

• Koordinering av kommisjoner: Pakking av besvarelser til kommisjonene, sending av besvarelser 

 

Følgende oppgaver utføres av instituttene og bør fortsette å ligge der: 

• Oppnevning av sensorer og opprettelse av kommisjoner, inkl purring på sen sensurering 

• Sensurregistrering og protokollføring 

• Saksbehandling: Begrunnelse og klager 

• Arkivering og makulering av eksamensoppgaver og besvarelser 

Oppgaver som (1) påminnelse om oppmeldings- og betalingsfrister, (2) søknader om dispensasjon fra frist 
og (3) vitnemål nevnes i notatet. I notatet kartlegges det imidlertid ikke fordeler og ulemper ved at også 
disse oppgavene flyttes til en annen enhet. Fakultetet mener derfor at disse oppgavene ikke bør berøres av 
en eventuell omorganisering av eksamensarbeidet, men behandles separat. 

Vedr spørsmål 2 
Vi mener svært mange stordriftsfordeler kan innhentes ved utstrakt standardisering av rutiner, skjemaer, 
retningslinjer og nettsider. Vi støtter det påbegynte arbeidet, og vil strekke oss langt for å oppnå stor grad 
av standardisering på eksamensfeltet. 



 3 

 

Fakultetet erfarer at eksamensfeltet er i endring og at feltet vil endres ytterligere ved økt standardisering. 
Vi mener det er uklokt å foreta en stor omorganisering før vi ser resultatene av standardiseringsarbeidet og 
implementeringen av nye IT-systemer på feltet, ettersom dette uansett vil bidra til endring i de 
arbeidsrutinene vi har i dag. 

Ettersom eksamensarbeidet i dag primært foregår på institutt- og fakultetsnivå, og få oppgaver tilligger 
STA, er det vanskelig å forutse hvor mange ressurser et sentralt eksamenskontor vil trenge for å utføre de 
arbeidsoppgavene som vil kunne plasseres sentralt. På bakgrunn av dette er det vanskelig å si hvilken av de 
foreslåtte modellene som vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger.  

2. Sammendrag: Hovedtrekk i forslag til løsninger 
Fakultetet støtter forslaget om felles nettsider med eksamensinformasjon for ansatte. Dette forutsetter 
imidlertid at praksisen er helt lik på alle fakultet. Når praksisen varierer mellom fakultetene skaper felles 
nettsider ofte mer forvirring, fordi innholdet ikke er relevant for den løsningen vi benytter lokalt. 

4. Forslag til løsninger 

a) Standardisering 
Fakultetet er svært positiv til standardisering av alle områder av eksamensarbeidet. Spesielt ser vi et behov 
for standardisering på feltene utsatt eksamen og tilrettelagt eksamen. Vi ønsker oss felles nettsider for 
studenter, felles søknadsskjema (elektronisk i nettskjema) og like retningslinjer slik at studentene møter en 
lik praksis over hele UiO. 

b) Eksamensplanlegging og rom 
Vi er svært positive til et nytt planleggingsverktøy for eksamen. Vi mener det er uhensiktsmessig å utvikle et 
eget verktøy kun for eksamen, og er enige i at det samme verktøyet bør kunne håndtere både eksamens- 
og timeplanlegging. Syllabus som benyttes til timeplanlegging i dag, er utdatert og lite brukervennlig. 
Behovet UiO har for et slikt planleggingsverktøy er ikke unikt, men et behov vi ser for oss at de fleste 
utdanningsinstitusjoner har. Sannsynligheten for at det verktøyet vi trenger allerede eksisterer, og er godt 
utprøvd av andre, er derfor stor. Det kan være svært kostnadsbesparende å heller kjøpe et ferdig produkt, 
fremfor å utvikle det selv. 

Fakultetet har mange skoleeksamener, og begrenset tilgang til egnede eksamenslokaler i nærheten av 
Blindern. Vi foreslår derfor, på lik linje med MN-fakultetet, at sentraladministrasjonen ved UiO inngår en 
avtale med noen som kan leie ut et større lokale som er ferdig opprigget med eksamensplasser i 
eksamensperiodene. Dette lokalet kan fakultetene administrere på samme måte som vi gjør i dag med 
gymsalene i Idrettsbygningen. På denne måten vil fakultetene vite at det er tilgjengelig nok 
eksamensplasser gjennom hele eksamensperioden. Leie av eksterne eksamenslokaler vil også føre til at 
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lesesalene ikke vil bli stengt i eksamensperiodene, og studentene vil da kunne bruke dem som i resten av 
semesteret. Fakultetet er opptatt av at lokalet ligger i nærheten av Blindern av hensyn til logistikk/få alt 
utstyr på plass i tide, å finne frem til rett sted i tide, for både eksamensvakter og studenter og at de 
emneansvarlige fortsetter rutinen med å gå «trøsterunder». 

d) Eksamensnettverket 
Et eksamensnettverk hvor det kun sitter representanter fra hvert fakultet kan føre til at instituttenes 
erfaringer ikke blir formidlet godt nok. Det er viktig å sørge for god informasjonsflyt mellom det sentrale 
eksamensnettverket og de lokale eksamensnettverk som eksisterer på enkelte fakultet, f eks ved at 
sakslister og referater legges ut på egne nettsider og/eller at en eller flere personer fra instituttene er 
representert i nettverket. 

Vi vil legge til at også utsatt eksamen bør behandles i eksamensnettverket. Her er det store muligheter for å 
standardisere retningslinjer, rutiner, skjema og nettsider. 

f). Elektroniske løsninger 

Digital håndtering av eksamensoppgaver 
Fakultetet vil legge til at eksamensoppgavene skal arkiveres i ePhorte (se sak 2010/11926 og 2011/2408). 
Videre er det vanlig å publisere tidligere eksamensoppgaver på emnesidene til bruk for studentene. Kan 
dette arbeidet forenkles – eksportere oppgavene fra den krypterte Vortex-løsningen til ePhorte? Vi ønsker 
oss en felles brukerveiledning for hvordan dette gjøres effektivt. 

Digital innlevering av eksamensbesvarelser 
I notatet står det «Dette gir mulighet for å lage en løsning hvor alle digitale eksamensoppgaver kan leveres i 
et og samme system». Digitale besvarelser muliggjør utstrakt bruk av ePhorus for plagiatkontroll. Vil 
besvarelsene levert i StudentWeb enkelt kunne eksporteres til ePhorus? Ved digital skoleeksamen kan vi 
ikke utelukke at noen vil forsøke å omgå de sikkerhetsmekanismene som ligger i løsningen. Plagiat kan 
derfor bli et tema også for skoleeksamen i fremtiden. 

Digital sensurering 
Vi er positive til digital sensurering og vil gjerne være involvert i den eventuelle overgangen til digital sensur 
for å kunne komme med aktuelle innspill fra fakultets-/instituttnivå. Det bør stilles særlig strenge krav til 
brukervennligheten i et slikt brukergrensesnitt. Det bør også være en funksjon for å kontrollere at vi 
registrerer riktig, f.eks. tilsvarende korrekturfunksjon som er på protokollføring i FS. 

Dersom digital sensurering blir innført, ønsker vi samtidig en utredning av muligheten for automatisk 
begrunnelse i samme sensurprosess. Ofte foreligger en form for begrunnelse allerede ved sensurering, og 
sensorer og administrasjonen vil kunne spare masse tid og ressurser ved å slippe en senere runde med 
begrunnelser. Med denne løsningen kan vi begynne direkte på klagebehandling, og hele prosessen med 
begrunnelser og klager blir vesentlig kortere. Automatisk begrunnelse er ikke noe alle vitenskapelig ansatte 
er enige i, så de må involveres i denne diskusjonen. Men de aller fleste vitenskapelige ansatte uttrykker 



 5 

 

ønske om mer tid til andre aktiviteter enn sensurering/begrunnelse, og her kan vi få en rask gevinst. Fra et 
studentperspektiv vil automatisk begrunnelse bli et kjærkomment og positivt element i 
undervisningsøyemed. 
 
Fakultetet har utstrakt bruk av eksterne sensorer. Det er derfor viktig å ta hensyn til at også sensorer som i 
utgangspunktet ikke har UiO-brukernavn og passord får tilgang til besvarelsene og kan registrere sensur 
digitalt. 

Vi vil minne om at på møtet med FS-superbrukere 28. januar 2013 ble det lagt frem et ønske fra Det 
medisinske fakultet om digital registrering av obligatorisk oppmøte. Digital sensurering og registrering av 
obligatorisk oppmøte er nært knyttet sammen, og bør sees i sammenheng dersom UiO vil kjøpe eller 
utvikle et verktøy for dette. 

6. Resultater og implementering 
På lik linje med HF, mener vi at det er urealistisk å klare å få på plass alt av standardisering av skjemaer, 
maler og rutinebeskrivelser før eksamen våren 2013. Samtidig vil vi gjerne så fort som mulig ta i bruk 
enkelte elektroniske løsninger som allerede finnes, for eksempel en sikker digital håndtering av 
eksamensoppgaver.  

 

Med hilsen 
 
Fanny Duckert 
dekan 

Gudleik Grimstad 
fakultetsdirektør 
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IHR høring eksamen, svar fra det teologiske fakultet 
Vi viser til notat datert 25. januar 2013 ang høring om IHR-studier og eksamen.   

Fakultetet ser at det allerede er blitt gjort smarte grep innenfor feltet eksamensadministrasjon (som for 
eksempel felles papir, standardisering av skjemaer og info). Slike grep bidrar til effektivisering av 
eksamensarbeidet og vil oppleves som bedre for studentene. I det følgende kommenterer vi de ulike 
forslagene plangruppen har kommet med. 

1. Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet er mest i tråd med 
utvikling i retning av nærhetsmodellen?  

Nærhetsmodellen etterstreber at aktivitet skal skje på så lavt nivå som mulig (så tett som mulig på 
kjernevirksomheten), men åpner samtidig for at der det er stordriftsfordeler å innhente så bør aktiviteter 
og ansvar legges på så høyt nivå som er hensiktsmessig. Vi tenker derfor at både alternativ 1 og alternativ 2 
kan samsvare med en nærhetsmodell. Det vil avhenge av hvilket nivå man vurderer det er mest 
hensiktsmessig å legge aktiviteter på for UiO som helhet (nært kjernevirksomhet men samtidig effektivt i 
form av stordriftsfordeler). TF er allerede organisert som alternativ 2, og ser ikke de helt store 
ressurssparingseffektene for fakultetet ved alternativ 1, men er ikke negativ til alternativ 1. 

2. Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger? 

Fordi vi er et fakultet som har driftsnivået på fakultetsnivået (uten inndeling i institutter), tror vi ikke det er 
så mye ressurser å spare på stordrift og sentralisering av oppgaver. Eksamensarbeidet foregår allerede på 
fakultetsnivå ved TF, dvs. eksamensarbeid er ved TF er organisert slik alternativ 2 tilsier. 

Alternativ 1 (samling av oppgaver med stordriftsfordeler): det vil si at eksamensplanlegging og 
gjennomføring av selve skoleeksamen samordnes enten sentralt eller på et vertsfakultet, noe som betyr 
felles administrasjon av rom og eksamensvakter. Vi tror ikke at alternativ 1 vil frigjøre nevneverdig store 
ressurser for fakultetet. 

Derimot tror vi det er mye å hente inn ved digitalisering av eksamensarbeidet, jf forslagene i høringsnotat 
og kommentarer vi har under. 
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3. Innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) omkring administrativ forenkling og 
digitale løsninger: 

4. a) Standardisering: Fakultetet er positivt innstilt til standardisering. Vi tror en standardisering er bedre 
for studentene – de vil møte lik informasjon og lik praksis ved ulike fakulteter – samt at det vil være mer 
effektivt for den administrative håndteringen av eksamen. 

b) Eksamensplanlegging og rom: Håndtering av eksamenslokaler og planlegging av eksamen skjer ved TF på 
fakultetsnivå, da TF ikke har instituttnivå. Dette fungerer per i dag godt. TF avholder alle sine 
skoleeksamener internt på TF og har ikke behov for eksterne rom. Vi tror ikke at det per i dag er noen 
fordel at eksamenslokaler skulle håndteres sentralt.  

Hvis det skulle legges opp til sentralisering av dette, så vil det være viktig for fakultetet å beholde stor grad 
av kontroll med når de ulike eksamenene skal avholdes.  Et annet spørsmål gjelder bruk av trøsterunder. 
Ved mange av fakultetets skoleeksamener går faglærere trøsterunder. Det er derfor ønskelig at 
skoleeksamener avholdes på fakultetet slik at det fremdeles er praktisk mulig å gjennomføre trøsterunder.  

Ved en eventuell sentralisering av håndtering av eksamenslokaler vil det også være viktig at det finnes et 
system for å levere eksamensbesvarelser til enheten (slik at enheten ikke må hente eksamensbesvarelser 
selv). 

Hvis det i fremtiden skulle bli flere digitale skoleeksamener, ser vi at vi ikke har nok lokaler og infrastruktur 
til å takle dette på fakultetsnivå. Da vil det være nødvendig å ha en sentralisering av eksamenslokaler og 
tilgang til lokaler og PC’er som egner seg for digitale skoleeksamener. 

Arbeid med eksamensvakter fungerer per i dag godt ved TF, men er sårbart med tanke på utskifting av 
personale. I dag er det en eksamensinspektør som har hovedansvar for fordeling av eksamensvakter og 
som legger vaktplaner på egenhånd (ut fra informasjon gitt av eksamenskonsulenten). Så lenge systemet er 
selvgående og selvrekrutterende så fungerer dette godt. Den dagen vi må skifte eksamensinspektør eller 
ikke har en eksamensinspektør som fungerer på samme måte, så er det ikke lenger like effektivt. Da ser TF 
at det kan være nyttig med en sentralisering av eksamensvakthåndtering. 

c) Eksamenspapir: Fakultetet er svært positiv til det nye systemet som allerede er innført mtp 
eksamenspapir (eksamenspapir bestilles og betales sentralt). 

d) Eksamensnettverket: TF er positivt innstilt til eksamensnettverket. Vi ser det er et behov for et slikt 
nettverk, ikke minst for TF som i hovedsak kun har én eksamensansvarlig. Det er svært nyttig å ha et 
nettverk for å utveksle erfaringer og drøfte felles problemstillinger. TF mener nettverket bør koordineres av 
Studieavdelingen.  

e) Arkiv: TF har per i dag nok lagringsplass til eksamensbesvarelser etter gjeldende kassasjonsregler. Det er 
derfor per i dag ikke noe problem for TF slik det fungerer i dag. Fakultetet er allikevel ikke imot forslaget 
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beskrevet i notatet, men tror ikke vi vil makulere besvarelser hvert semester, da dette vil være medføre 
mer arbeid enn å makulere mer sjeldent. 

f) Forslag til elektroniske løsninger:  

Digital håndtering av eksamensoppgaver: TF er positivt innstilt til forslaget, men understreker at løsningen 
som velges må være så enkel og selvforklarende som mulig slik at det blir enkelt å bruke for alle typer 
faglærere. TF støtter at løsningen knyttes opp til emne- og semestersiden og vil be om at en slik løsning gjør 
at eksamensoppgaver fra tidligere år blir automatisk tilgjengelig for nye studenter som ønsker å se tidligere 
eksamensspørsmål. 

Digital innlevering av eksamensbesvarelser: TF er svært positivt innstilt til dette forslaget. 

Digital sensurering: TF er positiv til dette forslaget og tar det for gitt at den tekniske løsningen blir enkelt å 
bruke for faglærere. En slik løsning vil også måtte inkorporere at det til noen eksamener vil være flere 
sensorer for samme besvarelse. 

Digital håndtering av begrunnelser og klager: Vi er positivt innstilt til forslaget om at sensor skal ha mulighet 
til å legge inn kommentarer fortløpende, som vedkommende i ettertid kan velge å gjøre tilgjengelig for 
studenten eller ikke, som begrunnelse. En slik løsning forutsetter at sensor har mulighet til å redigere 
kommentarene før de gjøres tilgjengelig for studenten. 

TF er positivt innstilt til forslaget om at klager registreres via nettskjema og automatisk registreres i 
ePhorte. I tillegg bør klagene via samme systemet bli automatisk registrert i FS. 

Digital signatur: TF er positivt innstilt til forslaget. 

Digital skoleeksamen: TF er i utgangspunktet positivt innstilt til bruk av PC på skoleeksamener, men ser at 
det er store utfordringer med tanke på tilgjengelighet av lokaler og PC’er. Vi ser per i dag ikke at vi har 
mulighet til å gjennomføre digitale skoleeksamener ut fra egne ressurser. Om det skulle legges til rette for 
digitale skoleeksamener ved at det satses på felles lokaler ved UiO, tror vi at det kunne bety at 
eksamensperioden måtte strekkes utover lengre tid, da det vil være begrenset tilgang til slike lokaler. 
Utstrekning over lengre tid kan bety kortere undervisningsperiode noe som er negativt for studentenes 
læringsprosess. Vi stiller også spørsmål til om en oppbygning av slike lokaler med PC/infrastruktur vil bety 
at lokalene står tomme og ubrukte resten av året i perioden utenom eksamener.  

Hvis digital skoleeksamen allikevel blir mulig, så ville det kunne bety store gevinster, ved at man slipper 
papirutgaver av besvarelsene.  
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IHR:Høringssvar eksamen UB 

Universitetsbiblioteket (UB) har ingen roller i eksamensavviklingen annet enn at flere av de 

lokalene vi disponerer benyttes til eksamensavvikling. 

I høringsnotatets avsnitt ”Eksamensplanlegging og rom” anbefales det å ”Skjerme så mange 
lesesaler som mulig gjennom eksamensperioden for å sikre studentene forutsigbar tilgang”. 
 
UB erfarer hele tiden det uheldige ved at leseplasser ikke blir tilgjengelig i den mest intensive 
leseperioden for studentene. Vi ser også at behovet for å benytte lesesaler til eksamensavvikling 
hindrer oss i å videreutvikle biblioteklokalene til bedre læringsarenaer. UB støtter derfor at det 
”vurderes om det skal leies inn flere eksterne lokaler enn i dag for å skjerme lesesalene”. 
 

 

 

Med hilsen 

 

Bente R. Andreassen (signering) 

Bibliotekdirektør 

Randi Rønningen 

Assisterende bibliotekdirektør 
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UVs høringssvar – IHR eksamen 

Viser til notat av 25.1.2013. De ulike spørsmålene er besvart under. 

Oppsummert støtter fakultetet at dagens organisering av eksamensarbeidet beholdes, men er 
positive til de konkrete løsningsforslagene fra arbeidsgruppa. 

Spørsmål 1:  
Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet er 
mest i tråd med en utvikling i retning av nærhetsmodellen?  
 

At eksamensarbeidet i utgangspunktet er delegert til fakultetene (som i dagens forskrift), og at 
hvert fakultet organiserer arbeidsdeling mellom fakultetsnivå og instituttnivå slik det passer best 
for det enkelte fakultet, er helt klart mest i tråd med nærhetsmodellen, og støttes av UV.  

At oppgaver med klare stordriftsfordeler, der man ikke er avhengig av nærhet til fagmiljø, skilles ut 
som fellesløsninger dersom fakultetene ser dette som hensiktsmessig, er også i tråd med 
nærhetsmodellen. Felles innkjøp av eksamenspapir og felles leie av eksterne lokaler ved behov for 
dette framstår for oss som slike oppgaver. Vi er også avhengig av sentral drift og systemstøtte til 
systemer som FS og timeplanleggingsverktøy, samt sentral regelverkskompetanse. 

Å skille ut arbeidet med individuell skriftlig eksamen («Skoleeksamen») og eventuelt vitnemål i en 
egen enhet kan også være i tråd med nærhetsmodellen, under gitte forutsetninger. Dette fordrer at 
fakultetene ser en klar gevinst ved dette, og ønsker dette. Vi kan ikke se at en slik organisering ville 
være hensiktsmessig for UV-fakultetet gitt dagens situasjon, se også svar på spørsmål 2. 

En tilbakemelding fra instituttene er at samarbeidet med sensorene og oppfølgingen av disse bør 
ligge lokalt (på institutt) fordi det er her de vitenskapelige ansatte har sin tilhørighet og det er den 
lokale administrasjonen som de forholder seg til. I tillegg må organiseringen gjøre det praktisk 
mulig for emneansvarlig å gå runder i eksamenslokalene under eksamen. Noe arbeid med f.eks. 
fordeling av sensorer er såpass komplisert at man er avhengig av nærhet til fagmiljøet. 
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Spørsmål 2: 

Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og 
innsparinger?  

Da omorganisering har en kostnadsside ved at det vil kunne medføre uro i organisasjonen samt vil 
trekke ekstra ressurser i en periode, anser vi at en eventuell ny organisering må framstå som 
tydelig bedre for at det skal være et poeng å sette i gang en større omorganisering som innebærer 
endring av arbeidssted for medarbeidere. 

Vi ser at for UiO som helhet kan det være at en felles organisering av arbeidet med individuell 
skriftlig eksamen og vitnemål potensielt vil kunne frigjøre ressurser, gitt at mengden individuelle 
skriftlige eksamener forblir forholdsvis stabil. Med tanke på en sannsynlig utvikling mot større 
bruk av digitale eksamensformer er ikke dette en forutsetning vi anser som rimelig. For å oppnå 
innsparinger med en slik modell fordres sannsynligvis også en større grad av «strømlinjeforming» 
av individuell skriftlig eksamen ved UiO, med rimelig lik gjennomføring av eksamener på tvers av 
fakultetene, mer standardisert hvor lang en eksamen skal være, like regler osv.  

Ved UV arbeides det nå med digitalisering av skriftlig eksamen. Dette arbeidet vil kunne bli 
vanskeliggjort av en omorganiseringsprosess. På sikt vil digitalisering kunne gi en 
effektiviseringsgevinst både for fakultet- og instituttnivå.  

For et mindre fakultet som UV, som også i stor grad har andre eksamensformer enn individuell 
skriftlig eksamen (mens gjennomsnittet for UiO i følge de vedlagte tallene til høringen er at 2/3 av 
alle vurderingsvedtak gjaldt denne eksamensformen, er tallene omvendt for UV), vil en felles UiO-
organisering av dette ikke gi de store endringer i bemanningsbehovet. I fakultetssekretariatet 
benyttes maksimalt ett årsverk totalt på planlegging, gjennomføring og etterarbeid tilknyttet 
individuell skriftlig eksamen samt vitnemålsarbeid, inkludert tilretteleggingsarbeidet. De to 
medarbeiderne på eksamenskontoret arbeider i tillegg med godkjenningssaker, FS-arbeid, klage- 
og fuskesaker og annen saksbehandling på studieområdet, og vedlikeholder relevante nettsider og 
rutinebeskrivelser. I tillegg går en god del av arbeidstiden med til rådgivning til instituttene. Mange 
av arbeidsoppgavene som nå ivaretas av eksamenskontoret vil altså ikke forsvinne selv om 
individuell skriftlig eksamen og eventuelt vitnemålsarbeid flyttes ut av fakultetet. Gitt at det 
sentrale eksamenskontoret også ivaretok alle spørsmål/henvendelser tilknyttet eksamen, inkludert 
FS-spørsmål rundt vurderingsmodulen og regelverksspørsmål tilknyttet eksamensområdet, ville 
fakultetet kunne frigjøre ett årsverk, som vi da antar ville måtte gå til det sentrale 
eksamenskontoret. Dette ville igjen gjøre studieseksjonen på fakultetsnivå svært sårbar ved 
sykdom etc. Å løsrive vitnemålsarbeid fra godkjenningsarbeid kan også virke uheldig, da vi anser 
det som en fordel at saksbehandlerne ser sammenhengen mellom godkjenningssaken og senere 
utskrift av vitnemål. 

For instituttene ville det innebære å forholde seg til et sentralt eksamenskontor i stedet for et lokalt 
eksamenskontor, så på selve saksfeltet individuell skriftlig eksamen og vitnemål vil det ikke 
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nødvendigvis gi større konsekvenser på instituttnivå, verken i ressursbruk eller i organisering av 
arbeidet, annet enn at vi antar at man vil ha behov for bedre sikring/standardisering av 
datasamling fra instituttene i forbindelse med eksamen og vitnemål. Vi antar at et sentralt 
eksamenskontor også vil opparbeide seg god kunnskap om de ulike studieprogrammene, men at 
man ikke nødvendigvis vil ha den samme lokalkunnskap som et lokalt eksamenskontor har 
(kanskje særlig på mindre fakulteter). 

Vi kan derfor ikke se at en sentral organisering av arbeidet med individuell skriftlig eksamen, og 
evt. vitnemålsarbeidet, i noen særlig grad vil frigjøre ressurser ved vårt fakultet.  

Da eksamensarbeidet ute på instituttene utgjør små brøkdeler av stillinger, og ett av våre tre 
institutter i liten grad har individuell skriftlig eksamener i det hele tatt, vil heller ikke det å samle 
alt arbeid knyttet til individuell skriftlig eksamen på fakultetsnivå innebære særlig frigjøring av 
ressurser. Da måtte man i så fall gjøre langt større endringer enn kun å flytte arbeid knyttet til 
individuell skriftlig eksamen, og vi har ingen forutsetninger for å forholde oss til et slikt alternativ. 
Instituttene har meldt tilbake at de ser det som lite hensiktsmessig å se på arbeid knyttet til 
individuell skriftlig eksamen løsrevet fra øvrig studiearbeid. 

Vi er enig med arbeidsgruppen i at en full desentralisering der alt eksamensarbeid legges til 
instituttnivå ikke er hensiktsmessig. 

Derimot ser vi helt klart at flere av de konkrete løsningsforslagene som foreligger i notatet fra 
arbeidsgruppen har potensiale for innsparing/frigjøring av ressurser både på fakultetsnivå og 
instituttnivå, uavhengig av organisering.  

Spørsmål 3: 

Har enhetene innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) 
omkring administrativ forenkling og digitale løsninger?  

a) Standardisering: De tiltakene som foreslås og delvis er gjennomført er positive og bør 
etterstrebes. Dette vil medføre mindre dobbeltarbeid, da vi slipper at mange vedlikeholder nesten 
likelydende nettsider og skjemaer, og vil forenkle informasjonsarbeid. UiOs rutiner, skjemaer og 
nettinformasjon bør gjennomgås regelmessig for å sikre fornuftige løsninger. Det bør være et felles 
kontaktpunkt der innspill om behov for endringer av felles skjemaer/rutiner fanges opp.  

b) Eksamensplanlegging og rom: Vi ser noen mulige fordeler ved innføring av gode verktøy for 
eksamensplanlegging. Forutsetningen må være at disse verktøyene «snakker med» eksisterende 
systemer. Et annet aspekt er at eksamen må planlegges i samarbeid med den faglige 
undervisningsplanleggingen i forhold til undervisningsopplegg og frister for obligatoriske oppgaver 
som må være godkjent før studenten kan ta eksamen. (jfr. § 4.4.5 i Forskrift om studier og eksamen 
ved UiO), så et felles system for undervisnings- og eksamensplanlegging høres fornuftig ut. 
Kompleksiteten i eksamensplanlegging er svært varierende.  

c) Eksamenspapir: Bra tiltak med likt papir og felles innkjøp. 
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d) Eksamensnettverk: Viktig tiltak uavhengig av hvilken organisering som velges.  

e) Arkiv: Kassasjonsregler er nylig vedtatt. Ikke presisert løsning for digitale innleveringer.  
 
 
f) Elektroniske løsninger:  
- Ved utvikling av/kjøp av nye systemer bør det vektlegges at de kan kobles sammen.  
- Det bør ikke være unødvendige hindringer for at eksterne sensorer skal få tilgang til de aktuelle 
systemene. Ansvarsfordeling og roller mellom de sentrale enhetene (lønn/USIT) må være avklart 
og det må være enkle rutiner og lik praksis for alle slik at det ikke oppstår unødvendig ekstraarbeid 
og hindringer for gjennomføring (jfr. rutiner rundt opprettelse av gjesterolle).  
- Et godt felles system som kan benyttes for digitale innleveringer ville være en fordel. Viktig at 
systemet er brukervennlig, og at det kan utveksle informasjon med FS. 
- Dobbeltarbeid ved at man nå må opprette klagesaker både i FS og ephorte, kunne dette 
integreres? 
- Bruk av kryptert vortexområde for eksamensoppgaver høres fornuftig ut, og vil være særlig 
fordelaktig der flere samskriver oppgaver, felles rutiner her er bra. Forutsetter brukervennlighet og 
at det er enkelt for de som skal ha tilgang å få tilgang. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Bård Kjos 
Fakultetsdirektør 
        Line Sletten 
        Seksjonssjef 
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Høringssvar fra OPA - IHR: høring for nett og eksamen 

OPA har vurdert alternativene og forslagene som er fremført i høringen.  

Fra OPAs ståsted handler hovedsakelig høringen om gjennomføring og sensurering av eksamener, og vi har 

ingen spesielle synspunkter om dette på et overordnet nivå.  

Vi ønsker imidlertid å påpeke at det er veldig viktig at OPA blir involvert i utviklingen av de detaljerte 

løsningene. Løsningsforslagene omfatter blant annet systemer(ePhorte og SAPUiO) hvor OPA har 

systemeierskapet og ansvaret for fagområdene.  

I høringen skisseres løsninger, som ved utvikling på et detaljert nivå, krever involvering fra OPAs 

medarbeidere. Det tenkes spesielt på utvikling av retningslinjer/rutiner, prosessflyt og skjematikk for å sikre 

at regler overholdes, og tekniske løsninger kan realiseres innenfor OPAs systemeierskap. 

 

Med hilsen 

 

Johannes Falk Paulsen 

assisterende HR-direktør 

Trond Ryd 

seniorrådgiver 
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Til: 
INFO Kommunikasjonsavdelingen 
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 Saksnr..: 2013/1401 JONNYRSU 

IHR: Høringssvar eksamen Studieavdelingen 
Studieavdelingen slutter seg til at eksamensarbeidet sett under ett holder et godt kvalitetsnivå. 
Samtidig gjør den høye graden av desentralisering og lokalt tilpassede løsninger at man ikke fullt ut 
utnytter kompetansen som finnes ved UiO. Med et så høyt antall eksamensavleggelser er det 
dessuten ikke til å unngå at feil oppstår, og det er viktig å ha en organisering av eksamensarbeidet 
som er åpen og gjennomsiktig, som fanger opp svikt og som sørger for kontinuerlig utvikling av 
arbeidet.  

Studieavdelingen har følgende innspill til løsningsforslagene i høringsnotatets kapittel fire:  

1. Studieavdelingen støtter forslaget om standardisering av eksamensarbeidet på tvers av UiO, 
siden dette både vil frigjøre ressurser og forbedre tjenestene til studentene. Rutinebeskrivelser, 
nettsider, skjemaer mv. bør i størst mulig grad være felles, men med rom for å tilrettelegge for 
særskilte faglige behov. Slik standardisering forutsetter en klar og tydelig plassering av ansvaret 
for å forvalte standardene. Vi foreslår at dette ansvaret legges til Studie-avdelingen, og at 
standardene forvaltes her i samråd med fakultetene.  

2. Studieavdelingen støtter forslaget om verktøy for eksamensplanlegging og romplassering. 
Bedre koordinering av tids- og rombruk i eksamensperiodene er nødvendig for at UiO skal 
kunne effektivisere bruken av rom, frigjøre lesesalsplasser i eksamensperiodene og legge til 
rette for økt bruk av digital eksamen. Det er kritisk at UiO raskt får på plass et velfungerende 
verktøy for undervisningsplanlegging, og et nytt eksamensplanverktøy må kommunisere med 
(eller være en del av) undervisningsplanleggingsverktøyet og FS. 

3. Studieavdelingen viser til det pågående arbeidet med sentral bestilling av eksamenspapir. Det 
er allerede fastsatt en felles utforming av eksamenspapir og det er valgt en leverandør, men det 
gjenstår noe med hensyn til sentral bestilling og betaling av eksamenspapir. Studieavdelingen 
foreslår at det settes av midler til sentral betaling av eksamenspapir, slik at vi får mer fleksibel 
bruk av eksamensmateriale på tvers av fakultetene og unngår et opplegg med internfakturering.  

4. Studieavdelingen støtter forslaget om eksamensnettverk, og ad hoc-nettverket som allerede er 
opprettet bør formaliseres. Dette kan enten skje ved at koordineringsfunksjonen for nettverket 
fortsetter å gå på omgang mellom fakultetene, eller ved at Studieavdelingen tar rollen som 
koordinator. Koordinatorfunksjonen i Studieavdelingen kan bidra til kontinuitet i nettverket, 
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mens koordinatorfunksjon hos fakultetene kan gi større faglig eierskap til nettverket hos 
fakultetene.  Løsningen her må sees i sammenheng med forvaltningen av standarder i punkt 1.  

5. Studieavdelingen viser til de nylig fastsatte arkiverings- og kassasjonsbestemmelsene for 
eksamensbesvarelser.  

6. Studieavdelingen støtter behovet for langt større bruk av elektroniske løsninger i eksamens-
arbeidet. Noen av de foreslåtte tiltakene handler om endringer i bruken av eksisterende 
systemer, noen handler om utvikling av nye systemer og noen handler om utredning av 
juridiske spørsmål. I sum gir dette et betydelig potensiale for frigjøring av ressurser og økt 
kvalitet.  

Studieavdelingen tar ikke stilling til organisasjonsmodellene som er skissert i høringsnotatet, da vi 
tror det vil være få ressurser som kan frigjøres ved en omorganisering alene. Det største potensialet 
for å frigjøre ressurser ligger i harmonisering av eksamensarbeidet på tvers av UiO og økt bruk av 
digitale verktøy. Med en heldigital arbeidsprosess for avvikling av eksamen vil det også med dagens 
organisering være snakk om vesentlige besparelser i forhold til nåsituasjonen, jf. de foreløpige 
beregningene fra Det juridiske fakultets pilot for skoleeksamen på pc.  

Høringsnotatet er generelt både i beskrivelsen av nåsituasjonen og i forslagene til tiltak, og i 
oppfølgingen av IHR eksamen må de fleste punktene utredes nærmere. Det er derfor svært viktig å 
plassere eierskap og sørge for tilstrekkelige ressurser til oppfølgingen. De fleste tiltakene må 
utvikles og implementeres i tett samspill mellom både fakultetene, Studieavdelingen og USIT.   

 
Med hilsen 
 
 
Monica Bakken 
studiedirektør 
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Høringssvar fra USIT om IHR-studier: Eksamen 

Vi viser til høringsbrev av 25.1.2013 med plangruppens notat og vedlegg, med høringsfrist 15. mars. 

I vårt svar vil vi fokusere på de digitale leddene i eksamen, både i ordinær eksamen men fremst det som 
angår digitalisering av eksamen. 

USIT er i dialog med Det utdanningsvitenskapelige fakultet /v FUP, ProTed og ILS om digital eksamen. De to 
første v/ Bjørn Stensaker og Andreas Lund, har lest en tidligere versjon av vårt svar, og gir sin tilslutning til 
perspektivene vi anlegger her. 

1. Innledende bemerkninger om digital eksamen 

Digital eksamen har raskt blitt et sentralt tema i sektoren, opprinnelig drevet fram av landets studenter. 
2010 sto 70.000 studenter bak et nasjonalt opprop om ”eksamen på PC”. Studentene var opptatt av hva 
eksamen faktisk måler, og at eksamen bør samsvare med de digitalt støttede arbeidsformer de benytter i 
sitt faglige arbeid og som de er kjent med fra videregående skole. Altså en argumentasjon om studiekvalitet 
fra et student- og læringsperspektiv. Siden har feltet blitt utvidet til, med institusjonenes briller, også å 
gjelde hvordan effektivisere og standardisere en mangslungen og ressurskrevende administrativ arbeidsflyt, 
hvor digitalisering av denne arbeidsflyten inngår som virkemiddel. Her er studiekvalitet nedtonet i argu-
mentasjonen, slik som i mandatet til IHR studier. 

Det er USITs syn at vi må se disse to perspektivene som to sider av samme mynt, i samsvar med at UiO 2020 
understreker at vi er et kvalitetssøkende universitet. Vi bør i de kommende år foreta samlede grep for å 
utnytte den digitale teknologiens egenart til å øke både studiekvalitet og administrativ effektivitet i vurde-
ringsarbeidet, og undersøke hva slags handlingsrom digitaliseringen åpner opp for å hente ut pedagogiske 
og administrative gevinster. Utgangspunktet må være at en institusjon hvis formål er å skape god læring for 
nye generasjoner, ikke bør utforme vurderingen av denne læringen utfra administrative effektiviserings-
kriterier alene, men at denne stilles i studiekvalitetens tjeneste. Administrative valg om eksamen har fort 
pedagogiske konsekvenser. 

Det er på denne bakgrunn interessant at høringsdokumentet etter USITs syn har et dobbelt budskap. På 
den ene siden ligger mandatets fokus på effektivisering av skoleeksamen, og til dette skal digital skoleek-
samen bidra. Mandatet er altså ikke pedagogisk motivert. Samtidig viser plangruppen til at JUS sine vel-
lykkede gjennomføringer av digital skoleeksamen på institusjonens utstyr ikke skalerer ressursmessig til UiO 
som helhet, hvis omfanget skal matche de to-tredjedeler av eksamensvolumet (ca. 100.000) som vi har i 
dag. Det vises derfor til at en vei ut av dette dilemmaet er at ”pedagogiske diskusjoner rundt alternative 
vurderingsformer intensiveres”. Vi forstår dette som alternative digitale vurderingsformer, og støtter et 
slikt veivalg.   

Et slikt perspektiv impliserer at digital skoleeksamen, slik denne er gjennomført ved JUS og som USIT har 
bidratt til løsningene for, er en adekvat eksamensform der hvor en virkelig har pedagogiske begrunnelser 
for å benytte skoleeksamen. Men det viser også at digital eksamen ikke er identisk med digital skoleeksa-
men. I det vi forstår som plangruppens ånd mener USIT at de tekniske løsningene som ligger til grunn for 
digital skoleeksamen à la JUS bør gjenbrukes til, og videreutvikles ved å utforske alternative vurderingsfor-
mer som både skalerer godt, som er ressurseffektive, og som samtidig bidrar til det som St. meld. nr. 27 
(2000-2001) om kvalitetsreformen kaller ”vurderingsformer som fremmer læring”. 
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Det er et etablert syn at eksamen styrer læringsarbeidet, og at man derfor bør benytte vurderingsformer 
som fremmer det læringsarbeid man ønsker skal foregå. Digital eksamen i ulike former, tenkt i sammen-
heng med et emnes faglige arbeidsformer, knyttet til emnets ulike læringsmål og som en integrert del av 
læringsarbeidet, vil kunne være et betydelig bidrag til økt studiekvalitet og adekvat vurdering av studentens 
kompetanse hvis man utnytter den digitale teknologiens muligheter. Oppgaver knyttet tett til studentens 
egen praksis (egne refleksjonsnotater, arbeidskrav, med mer), til nye forskningsspørsmål, spesielle case, 
ferske data eller aktuelle samfunnsspørsmål (ting som datamaskinen kan gi god tilgang til), hvor det er 
evnen til kritisk refleksjon, analyse, kildekritikk og tolkning som er det som skal vurderes, opphever dess-
uten problemstillingen om fusk. Hvis fusk ikke gir mening gir det heller ikke mening å hindre fri tilgang til 
informasjon, som er skoleeksamens fremste funksjon, siden det ikke er informasjonsgjengivelse som skal 
vurderes. (Det stiller riktignok andre krav til vitenskapelig ansatte i oppgaveutforming og sensurering). I 
slike tilfeller vil studentene kunne ta digital eksamen hvor som helst, på egen maskin, og uten de tilsiktede 
begrensninger som skoleeksamen med sperrede UiO-eide maskiner og vakter i egne, evt. leide lokaler 
innebærer. Vi begynner å ane konturene av betydelige både pedagogiske og administrative gevinster. 

2. Eksempel på digitalisering av arbeidsflyten ved digital eksamen 

USIT ser for seg en utvikling til en tilstand hvor digital eksamen er det normale, jf. arbeidet med digital 
eksamen for hele Århus universitet som ledd i den danske nasjonale digitaliseringsstrategien før utgangen 
av 2013. I et slikt scenario er hele arbeidsprosessen digitalisert og papirløs fra eksamensforberedelser via 
sensur til registrering av karakter (dette er også målet for flere institusjoner i sektoren), jf. en forenklet 
skisse nedenfor.  

 

Kort beskrivelse av arbeidsflyt: 

Eksamensforberedelser: Her forutsetter vi et eksamensplanleggingssystem, i tråd med plangruppens anbe-
faling. Et slikt system kobler for hver eksamen FS sin beskrivelse av eksamen (emnekode, eksamensform, 
kandidater, sensorer, med mer) med valgte egenskaper ved lokalbeskrivelsene i FDVU, og foretar en opti-
mal fordeling av institusjonens alle lokalkrevende eksamener i rom og tid1. Et slikt system er nødvendig i 
eksamensforberedelsene helt uavhengig av digital eksamen, men vil ved digital eksamen inngå i arbeids-
flyten til denne. For å kunne automatisere planleggingen av digital skoleeksamen trengs at en i FDVU 
registrerer opplysninger om lokalenes egnethet med henblikk på antall strømuttak, nettkapasitet, møble-
ring, etc. Informasjonen fra forberedelsesfasen benyttes til å bygge opp de nødvendige mappestrukturer på 
den sentrale eksamensserveren utfra emnekode og kandidatnummer (slik som beskrevet i vedleggene fra 
JUS). Eksamensoppgaven utvikles digitalt og legges også på eksamensserveren inkl. evt. tilleggsmateriale 
via et Vortex-grensesnitt, og her skal oppgavebesvarelsen leveres. Studenten ser eksamensserveren via et 

                                                           
1
 Studiedirektøren har søkt administrativ IT-midler til et nytt timeplanleggingssystem, som vil være grunnmuren i et 

eksamensplanleggingssystem. Dette er i tråd med plangruppens anbefaling. 
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terminalvindu og eksamen kan i prinsippet avvikles hvor som helst, men ved skoleeksamen blir i tillegg 
maskinene låst ned og sperret for kommunikasjon med omverdenen (nedsperringen krever av teknisk-
praktiske grunner at eksamen foregår på UiO-eid utstyr). Ved hjemmeeksamen trengs ikke lokalinformasjo-
nen fra eksamensplanleggingssystemet, men tidsaspektet må allikevel avstemmes automatisk mot øvrige 
eksamener, tilgjengelighet av sensorer og andre ressurser. Også i dette tilfelle må strukturer på eksamens-
serveren etableres automatisk slik som ved skoleeksamen, men her gir det ikke mening å sperre student-
maskinene (siden grunnen til å ha hjemmeeksamen er at man skal prøve studenten i kunnskaper det ikke 
kan fuskes i).  

Eksamensgjennomføring: Dette er det ledd i prosessen som studenten ser (plangruppens notat er nøye 
med å skille på digital administrativ arbeidsflyt og digital eksamen for studenten). Foreløpig er det laget løs-
ning for skoleeksamen med sperret UiO-maskin, slik som på JUS og som andre nå tar i bruk (for eksempel 
HF). Via et standardisert oppsett / grensesnitt kommuniserer studenten med eksamensserveren, hvor hun 
finner eksamensoppgaven, arbeider med og leverer sin besvarelse. Backup tas fortløpende, det gis kvitte-
ring ved innlevering, besvarelsen konverteres automatisk til .pdf (sjekkes evt. mot anti-plagiatsystemet 
Ephorus) og gjøres tilgjengelig for sensor. Ved hjemmeeksamen benyttes den samme funksjonaliteten via 
terminalserver, bortsett fra at maskinen ikke er nedsperret. Poenget er at eksamensgjennomføringen, som 
de øvrige fasene, administrativt skal støttes av et begrenset og standardisert sett av underliggende prog-
ramkomponenter, men at gjennomføringen slik den oppleves av studenten skal kunne være tilpasset ulike 
faglige og pedagogiske behov. UV baserer nå sin planlagte hjemmeeksamen med studentenes egne data-
maskiner på de samme komponentene via terminalserver, uten nedlåsing av maskinen. 

Etterbehandling: Etterbehandling gjøres på JUS ved at besvarelsene flyttes fra eksamensserveren over til en 
adgangsbegrenset mappestruktur i Vortex. Her får hver enkelt sensor tilgang til en mappe med de oppga-
vene han er tildelt. Når sensur er falt, blir besvarelsene komprimert og arkivert / lagret i Vortex til lagrings-
fristen på 2 år er gått ut. Denne metoden vil fra USITs perspektiv være foretrukket også ved andre enheters 
eksamensavvikling. Metoden egner seg både ved hjemmeeksamen via terminalserver og skoleeksamen via 
nedlåste maskiner. Sensor vil kunne sensurere oppgavene på iPaden sin i hengekøya på hytta, og kommen-
tere i den skrivbare .pdf-besvarelsen. Enten hun har sensurmøte med sin medsensor via desktop video-
konfense eller fysisk, vil hun kunne legge inn den endelige karakteren i FS direkte etterpå. Den sensurerte 
besvarelsen vil så kunne legges tilbake, nå med kommentarer, på eksamensserveren, hvor den oppbevares i 
de to vedtatte årene før sletting.  

Gjennom at autoritative data om eksamen, studenten inkl. kandidatnummer, sensor, med mer følger 
arbeidsflyten ”bak kulissene” gjennom de ulike leddene, sikres integrasjon mellom disse.  

Mot ovenstående bakteppe skal vi adressere høringsbrevets spørsmål. 

3. Høringsbrevets spørsmål 

1. Hvilke av plangruppens alternative forslag for organisering av eksamensarbeidet som er mest i tråd 
med en utvikling i retning av nærhetsmodellen?  

USIT støtter plangruppens alternativ 1. Samling av oppgaver med stordriftsfordeler. Med en utvikling av 
digitaliseringen av den administrative eksamensprosessen til den normale tilstand, dvs. med en utvikling av 
en infrastruktur for eksamen / vurdering, bør forvaltningen av en slik infrastruktur eies sentralt. I praksis vil 
dette bety Studieavdelingen eller dens etterfølger (som systemeier), med støtte av USIT (som systemforval-
ter). Som vist ovenfor vil en slik infrastruktur sikre en sammenhengende digitalt støttes arbeidsflyt fra 
eksamensforberedelser til etterarbeid. Selve eksamensavviklingen vil da også basere seg på felles baken-
forliggende komponenter, mens eksamen slik studenten opplever den, vil kunne samsvare med de faglige 
krav og pedagogiske mål i ulike studietilbud. Derfor mener vi at organisasjonsalternativ 1 ikke bare skal 
rette seg mot skoleeksamen, men alle eksamenstyper støttet av den sentrale infrastrukturen.  

Dette vil gi en god fordeling av oppgaver mellom sentralt (SA) og lokalt (fakultet, institutt) nivå, og gir en 
avveining som er i tråd med nærhetsmodellen: Det som er fagspesifikt løses lokalt, mens det som gir for-
deler å løse felles, dvs. sentralt, blir det. 

 



 4 

 
 

Fordeler:  

 Felles infrastruktur for digital eksamen / vurdering som åpner for variasjoner av eksamensform 
(hvilken vurderes lokalt). 

 Felles infrastruktur i form av eksamensplanleggingssystem (sammenfallende med 
undervisningplanleggingssystem). Dette er systemer som må utvikles og forvaltes sentralt. 

 For skoleeksamen kan en felles ”vakt-pool” ivaretas. 

 Sentral studieadministrasjonsenhet kan sikre felles prosedyrer, regler, rådgivning og veiledning gitt 
at den er prosesseier for den digitaliserte arbeidsflyt.  

 Valg av eksamensform, utnevning og registrering av sensorer og utarbeidelse av eksamensoppgave 
vil ivaretas som lokale, fagnære oppgaver.  

2. Hvilken av de foreslåtte modellene vil gi størst frigjøring av ressurser og innsparinger?  

Dette er et vanskelig spørsmål å svare på. Vi er heller ikke sikre på at det er det viktige spørsmålet. Grunnen 
til dette er at det etter USITs syn er digitaliseringen av eksamensprosessen som frigjør ressurser, ikke valg 
av organiseringsmodell per se.  

Hvis man som tankeeksperiment setter opp en akse fra potensielt mest innsparing til minst innsparing lig-
ger digital hjemmeeksamen (eller rettere: steduavhengig) i venstre ende av aksen. Tradisjonell skoleeksa-
men ligger i høyre ende av aksen. Her peker plangruppen på utgifter til vakter (14 millioner kroner årlig, 
pluss kostnadene til behandling av 3000 lønnsbilag), leie av lokaler (306.000 årlig), samt transport, håndte-
ring og lagring av 15 millioner A4-ark årlig. Digital skoleeksamen ligger i den høyre delen av aksen. Gjennom 
digitaliseringen sparer en her arbeidsinnsats på effektiviseringen av arbeidsflyten, og papirkostnadene for-
svinner eller reduseres. Men vakter og loka-
ler beholdes og maskiner tilkommer. Ifølge 
det vedlagte ”Kostnadsoversikt ved innføring 
av digital eksamen” er prognosen ved JUS at 
en i V2014 vil spare inn 12% sammenlignet 
med V2012. Og mange fagmiljøer har ikke egnede lokaler – UiO leier lokaler for i overkant av 300.000 kro-
ner i året. Ved digital hjemmeeksamen forsvinner nesten alle disse kostnadene, i tillegg til de pedagogiske 
begrunnelsene en måtte ha for dette valget. 

En digital eksamensinfrastruktur tilsier i seg selv alternativ 1 fordi det krever sentralt koordinert standardi-
sering, samt utvikling og forvaltning av infrastrukturen. Vi velger derfor ikke modell etter innsparing, men 
hva som logisk følger av den digitaliseringen som vil komme de nærmeste årene.  

3. Har enhetene innspill til de konkrete løsningsforslagene i notatet (punkt 4.a-f) omkring administrativ 
forenkling og digitale løsninger?  

a) Standardisering. Hensikten med standardisering beskrives i rapporten ”Forslag til organisering og stan-
dardisering av UiOs IT-virksomhet” fra plangruppe for administrative IT-systemer, som lå til grunn for styre-
vedtak 22. oktober2. Her pekes (s. 4) på at standardisering av et område eller en aktivitet innebærer å ta en 
beslutning om at ”slik gjør vi det her for å sikre at våre ressurser utnyttes optimalt for å løse våre oppgaver 
og nå våre mål”. Standardisering skal bidra til økonomisering av ressursene med en kvantitativ og/eller en 
kvalitativ begrunnelse, slik som å kunne yte mer med samme ressursinnsats, yte det samme med mindre 
ressursinnsats, eller yte bedre med samme ressursinnsats.  

Uansett hvor langs kvalitets- og kvantitetsaksene UiO velger å legge digitaliseringen av eksamen, gjelder at 
standardisering er en forutsetning. Standardisering innebærer en variantbegrensning, samtidig som den er 
en betingelse for lokal praksis. Som vist skjer standardiseringen gjennom å etablere felles arbeidsflyt og 

                                                           
2
 http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt-handlingsrom/plangrupper/admin-it/lokal-sentral-it/organisering-av-it-

virksomheten.pdf 
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felles IT-infrastruktur, mens valg mellom et (endelig) antall varianter av eksamensformer (studentens 
”grensesnitt mot eksamensserveren”) vil være pedagogisk og faglig motivert.  

b) Eksamensplanlegging og rom. USIT støtter plangruppens anbefaling. Studiedirektøren har levert en søk-
nad om midler fra administrativ IT-porteføljen til nytt timeplanleggingssystem. I denne søknaden blir det 
kun fokusert på funksjonalitet knyttet til undervisningsplanlegging. Som en del av grunnlaget for søknaden 
er det blitt gjennomført et forprosjekt ved USIT i samarbeid med STA for å vurdere aktuelle produkter, og 
estimere kostnader ved alternativt å utvikle et eget system. I dette arbeidet er det tatt høyde for at et slikt 
"ressursplanleggingssystem" skal kunne utvides til å kunne planlegge eksamensgjennomføring. De overord-
nete kravene til et slikt system vil være felles for undervisnings- og eksamensplanlegging, men eksamens-
planleggingen stiller noen spesifikke krav. Vurderingen er derfor at det er fornuftig å først fokusere på å få 
opp funksjonaliteten som er nødvendig for å planlegge undervisningen for et semester, og så utvide med 
planlegging av eksamensgjennomføring i neste fase. I søknaden blir det foreslått et forprosjekt som innen 
sommeren 2013 skal komme med et forslag om enten utvikling av eget system, eller innkjøp av et konkret 
produkt. Et nytt system skal være klart til testing desember 2013, slik at man i mars 2014 skal kunne plan-
legge undervisningen for høsten samme år. Det vil være naturlig å starte arbeidet med å få på plass funk-
sjonalitet for eksamensplanlegging tidlig i 2014, og bruke som hypotese at dette er implementert innen 
sommeren 2014. 

c) Eksamenspapir. Sentralisering av innkjøp av eksamenspapir synes velbegrunnet. Men målet må allikevel 
være å bli kvitt eksamenspapiret. Plangruppens rapport peker på at eksamen ved UiO genererer rundt 15 
millioner A4-ark i løpet av et år. Disse 15 millionene papir skal transporteres, håndteres og lagres, med stort 
forbruk av energi, tid og plass. Både utfra et økonomisk perspektiv og utfra UiOs mål om å være et grønt 
universitet er dette en svært dårlig ide. 

d) Eksamensnettverket. USIT maner at et slikt nettverk, gitt mandat, vil kunne være en viktig sparringspart-
ner i utviklingen av på den ene siden digitalisering av arbeidsflyten og på den annen side utviklingen av 
digitale eksamensformer (skole-, hjemme-, åpen, sperret, essay, flervalg, med mer) slik at de dekker fag-
miljøenes behov. 

e) Arkiv. USIT støtter forslaget om lagring av besvarelser i innleveringsverktøyet fram til de kan slettes. 
Eksamener skal ikke avleveres til Riksarkivet, og lagring skal kun sikre at klageprosesser og plagiatproblema-
tikk kan løses. I henhold til brev fra universitetsdirektøren av 4.2.2013 (”Rutiner for bevaring og kassasjon 
av eksamensbesvarelser mv. ved Universitetet i Oslo”) er perioden for oppbevaring nå satt til to år.  

f) Forslag til elektroniske løsninger.  

 Digital håndtering av eksamensoppgaver. Det er etablert en løsning som tilsvarer plangruppens 
beskrivelse. Løsningen er tatt i bruk ved JUS (skoleeksamen), og vil bli tatt i bruk ved UV (hjemme-
eksamen) og HF (skoleeksamen). Løsningen sørger for at eksamensoppgaven havner på eksamens-
serveren og blir tilgjengelig for studenten. 

 Digital innlevering av eksamensbesvarelser. Vi har ovenfor beskrevet løsninger det arbeides med, 
og som er i bruk. Her blir besvarelsen innlevert av studenten, kvittert for automatisk, konvertert til 
.pdf flyttet fra eksamensserveren over til en adgangsbegrenset mappestruktur i Vortex hvor hver 
enkelt sensor får tilgang til en mappe med de oppgavene hun er tildelt.  

Som plangruppen peker på, arbeides det med innlevering av mastergradsavhandlinger i StudWeb. 
Dette er en god løsning med henblikk på å knytte allerede eksisterende metadata om studenten til 
mastergradsavhandlingen. Hensikten med dette prosjektet er imidlertid en annen, nemlig å legge 
inn mastergradsavhandlingene i UiOs open access-arkiv DUO. Her skal de være tilgjengelige for alle, 
kunne brukes som læremidler og referanse, og avleveres etter gjeldende regler til Riksarkivet. Siden 
andre typer eksamensbesvarelser verken skal være tilgjengelige, brukes av andre, eller avleveres, 
har de ikke noe i DUO å gjøre. Det må utredes nærmere om funksjonaliteten i StudWeb allikevel 
kan benyttes ved innlevering av ordinære eksamensbesvarelser, uten at besvarelsene sendes til 
DUO.  
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 Digital sensurering. Her følger USIT plangruppens syn om at sensor skal kunne lese og sensurere 
besvarelsene digitalt, registrere karakteren direkte i FS og arkivere den sensurerte besvarelsen (nå 
med kommentarer). Dette er i samsvar med eksemplet i seksjon 2 over.. 

 Digital håndtering av begrunnelser og klager. USIT følger i første omgang plangruppens forslag om 
å benytte Nettskjema for registrering av klager, evt. med automatisk import til ePhorte (det kan 
vise seg å finnes gode alternativer). Mulighetene for videre integrasjon og datautveksling mellom 
ePhorte (hvor klagen ligger), FS (hvor karakteren ligger) og besvarelsesarkivet (hvor sensors kom-
mentarer og begrunnelser ligger i selve .pdf-dokumentet) må utredes. 

 Digital signatur. USIT støtter plangruppens forslag om å utrede digital signatur, eller rettere: 
godkjenning. Foreløpig peker vi på at samme problemstilling ble reist i forbindelse med ePhorte, og 
risikovurderingen da konkluderte med å godta UiO-innlogging som godkjenning for saker. Det er en 
foreløpig antakelse om at dette bør holde også på eksamen, gitt at det er juridisk kvalitetssikret 
mot krav i lov eller forskrift, og er vedtatt på riktig nivå. 

For øvrig er en praktisk problemstilling ved digital sensurering å håndtere et mulig stort antall eks-
terne sensorer, dvs. som ikke har UiO-brukernavn/-passord. Disse brukerne må ha tilgang til eksa-
mensrelaterte tjenester og ingen andre. Tilsvarende er det ikke sikkert at de omfattes av sentrale 
lisensavtaler for tekniske løsninger og programvare. Disse forhold må også utredes. 

 Digital skoleeksamen. Som beskrevet under 1. Innledende bemerkninger om digital eksamen, er 
digital skoleeksamen en adekvat eksamensform der hvor en har pedagogiske begrunnelser for å be-
nytte nettopp skoleeksamen. USIT har da også bidratt til å utvikle teknisk løsning for dette. Vellyk-
kede eksamener er avviklet hos JUS, HF er nå i en planleggingsfase, flere følger.  

Som vist i den tidligere diskusjonen er det på den annen side grunner til å ikke la digital eksamen 
være identisk med digital skoleeksamen, så lenge ulike eksamensformer kan nyttiggjøre seg samme 
infrastruktur for arbeidsflyten (slik vi må ta sikte på). Hvilken type eksamen og med hvilket kontroll-
regime må være et faglig og pedagogisk valg (innenfor et kontrollert spenn av alternative tekniske 
løsninger). USIT mener at de neste års digitalisering av eksamen er en gylden anledning til å tenke 
gjennom eksamensformer, hva det faktisk er vi ønsker å vurdere hos studentene våre, hvordan 
eksamen kan støtte læring, samt hvordan alt dette kan støttes av digital teknologi. USIT har som 
nevnt dialog med Fagområdet for universitetspedagogikk og ProTed om disse temaene, og vi håper 
samlet å kunne bidra til å kombinere studiekvalitet med administrativ effektivisering. 

Andre forhold som må utredes. Det er en rekke forhold som må utredes videre.  

Vi har her ikke behandlet muntlig eksamen. Noen ville si at behovet for muntlig eksamen øker parallelt med 
hjemmeeksamen (digital eller ikke). Vi kan igjen vise til Århus universitet, hvor deres sterke fokus på digital 
hjemmeksamen også omfatter muntlig eksamen via desktop video-løsninger som Skype og Adobe Connect. 
Med dokument- og applikasjonsdeling i løsningen kan man få til sofistikert oppgaveutforming, og studenten 
kan gjøre ulike former for presentasjoner. 

Videre reiser digital hjemmeeksamen problemstillinger knyttet til lovfestet gratis høyere utdanning. I prak-
sis viser statistikker at de overveiende fleste husholdninger har en eller flere datamaskiner og internett-
tilkobling. Men det å forutsette at studentene eier eller har tilgang til en datamaskin, nettbrett el.l. for at de 
skal kunne delta i eksamen, er p.t. problematisk, og vil bli oppfattet som at studier ikke er gratis. Samme 
innvendinger kom opp når planene om Kopinors løsning for digitale pensumkompendier ble oppfattet av 
studentene som tvungent pensumkjøp. UV planlegger i sin pilot med digital hjemmeeksamen å tilby et lite 
antall plasser til skoleeksamen for studenter som ikke har egen maskin. Kanskje det er veien å gå, men 
saken må utredes mot gjeldende lovgivning. 

4. Sluttkommentarer 

Oppsummeringsvis: USIT ser digital eksamen som det normale om noen år, og ønsker en samlet innsats for 
å fremme god akademisk vurdering og effektiv administrativ arbeidsflyt.  
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UiOs årsplan 2013-2015 har under Tiltak 7: Nyskapning i undervisning og læring, en formulering om at (ved 
utgangen av 2013) “Alle fakulteter har prioritert hvilke skoleeksamener som gjennomføres digitalt”, og (ved 
utgangen av 2014) ”75% av alle skoleeksamener (der det er mulig) gjennomføres digitalt”. Dette er gode og 
ambisiøse mål, som forutsetter den utvikling av digitalisert arbeidsflyt og løsninger som er skissert ovenfor. 
Vi har samtidig i vårt svar ønsket å poengtere at digital eksamen ikke er identisk med digital skoleeksamen, 
men kun én av flere digitale vurderingsformer som hver for seg må begrunnes faglig og pedagogisk. Vi 
håper derfor at disse målformuleringene blir tematisert i det videre. Det sies nemlig under samme tiltak at 
”det skal være god sammenheng mellom læringsmål, undervisning / læringsformer og vurdering”. Og det 
har nettopp vært vårt poeng.  

Med dette som premiss støtter vi plangruppens forslag: 

”Plangruppen anbefaler derfor også at en […] UiO-løsning basert på piloten fra JUS videreutvikles. JUS sin 
teknologiske løsning gjør det mulig å digitalisere hele eksamensprosessen fra utarbeidelse av eksamens-
oppgaver til endelig sensur.”  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Lars Oftedal 
IT-direktør 
 

 

 

 

Saksbehandler: 
Jon Lanestedt 
41569097, jon.lanestedt@usit.uio.no 
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