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Eksamensavvikling i Silurveien fra og med høsten 2019 
Gjennomføring av eksamen ved UiO skal holde høy kvalitet og gi studentene like forutsetninger i 
eksamenssituasjonen. Det er derfor viktig at studentene får så like rammevilkår rundt 
eksamensavviklingen som mulig. Lokalene i Silurveien fungerer svært godt som eksamenslokale. 
Det gir studentene like forutsetninger i eksamenssituasjonen og sikrer en effektiv drift.  

UiOs andel digitale eksamener øker, noe som fører til økt press på Silurveien. Fra høst 2019 skal 
også Det juridiske inngå fullt ut i UiOs fellesløsning i Silurveien. Det økte volumet til fører at vi 
mangler kapasitet på eksamenslokaler i Silurveien, dersom vi ikke gjør noen justeringer knyttet til 
lengde på eksamen.  

Fra høst 2019 forventes det at Silurveien må ta høyde for ytterligere 5000 eksamensplasser. Dette 
er eksamensplasser som vi rent teoretisk har kapasitet til. Men eksamener utover fire timer legger 
beslag på to skift og medfører at vi ikke klarer å utnytte kapasiteten effektivt nok.  

Kapasitetsutfordringene gjør det nødvendig å etablere felles rutiner for forvaltning og fordeling av 
eksamenstider i Silurveien. Det å kunne gjennomføre to skift av eksamen vurderes som avgjørende 
for en god utnyttelse av areal og bemanning.  

Muligheten for å etablere en felles norm for eksamenslengde på skriftlig eksamen i Silurveien ble 
diskutert i Utdanningskomiteen første gang 17. april 2018, deretter 18. desember 2018. Flere 
studiedekaner framhevet et fortsatt behov for eksamener på over fire timer. Noen enheter ba om 
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mer tid for å forberede innføring av kortere eksamener. Utdanningskomiteen kom derfor ikke til 
enighet om å etablere en felles norm for lengde på eksamen.   

Gitt de store og økende kapasitetsutfordringene har prorektor og studiedirektør fulgt opp saken i 
bilaterale samtaler med fakultetene. 

Gjennom samtalene har vi presisert at fra høsten 2019 vil eksamener på fire timer eller mindre få 
prioritet i eksamensplanleggingen og legges først. Lengre eksamener legges i annen runde og til 
perioder der det finnes ledig kapasitet. Fakulteter med lange eksamener vil måtte belage seg på å få 
eksamen på tidspunkter utenfor ordinær arbeidstid. Det vil si at lengre eksamener vil kunne måtte 
legges til eksamensskift som avslutter sent (etter kl. 18:30), lørdager eller utenfor 
hovedeksamensperioden.  
 
Avdeling for studieadministrasjon vil før påske gå i dialog med enheter som har lange eksamener 
for å få til best mulig løsninger for den kommende perioden. 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Avdeling for studieadministrasjon ved seksjonssjef Anne-Lise 
Lande: a.l.lande@admin.uio.no  
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