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Innføring av sensorveiledninger ved alle eksamener 
Prosjekteier:   Prorektor Gro Bjørnerud Mo 

Prosjektleder:   Prorektor Gro Bjørnerud Mo 

Prosjektkoordinator:   Avdeling for fagstøtte 

Interessenter: Dekaner, Utdanningskomiteen, de ansattes fagorganisasjoner, studentene 

Formål/mandat:  - Lage veileder/retningslinjer for utforming av sensorveiledninger ved UiO.  
- Vurdere mulighetene for mer systematiske/generelle ordninger for automatisk begrunnelse.  
- Se på løsninger både for digital slutteksamen og innleveringer underveis i semesteret. 
- Fatte prinsippvedtak og presentere tidsplan i universitetsstyret 6. februar 2018. 

Prosjektgruppe:  

 

- Dekan som leder gruppen:   UV / Sten Ludvigsen 
- Utdanningsleder    MN / Ragnhild Runde 
- Undervisningsleder   SV / Tora Skodvin 
- Program-/prosjektleder  MED / Jan Frich 
- Seksjonsleder studier   JF / Randi Saunes 
- Seksjonsleder system/eksamen  AF / Anne-Lise Lande 
- Studentparlamentet  Henrik Paulsen Mandelid og Susann Andora Biseth-Michelsen 

Relevante bidragsytere inviteres inn til gruppen ved behov, særlig på temaer som gjelder digitale verktøy.  

Sekretariat:  Avdeling for fagstøtte 

Kommentarer:  Kvalitetsmeldingens frist tilsier at sensorveiledninger for alle eksamener skal være i full drift fra og med høsten 2018. 
Dette er også behandlet i høring om endring av uh-loven høsten 2018. Det er ønskelig at så mange som mulig 
piloterer/tar i bruk sensorveiledninger våren 2018, før alle skal ha tatt det i bruk fra og med høsten 2018.   

Tillegg i prosessen:  - Bidra til kostnadsvurdering av ordningene som foreslås, i samarbeid med Enhet for lederstøtte.  
- Vurdere om det trengs en referansegruppe, for eksempel med instituttledere og studenter fra hvert fakultet.  
- Prosessen oppdateres i samråd mellom prorektor og arbeidsgruppens leder.  
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Sensorveiledninger – grovskisse til tidsplan: 
Oppnevne arbeidsgruppe og utforme mandat (rektoratet med støtte fra LOS) Uke 39-42  

Seminar i utdanningskomiteen – innspill til arbeidsgruppen  9. og 10. oktober 

Fakultetene melder inn status for sensorveiledninger og begrunnelser hos seg  30. oktober 

Dekanmøtet – orientering om status  22. november 

   

   

Arbeidsgruppen leverer delrapport om sensorveiledninger Uke 43 (2017) - 2 (2018)  

Behandling i dekanmøtet  10. januar 2018 

Behandling i utdanningskomiteen  15. januar 2018 

Behandling i møte med de ansattes organisasjoner Januar 2018  

Dokumentfrist Januar 2018  

Utsendelse av styrepapirer Januar 2018  

Styremøte – innføring av sensorveiledninger  6. februar 2018 

   

   

Oppfølging om sensorveiledninger Våren og høsten 2018  

Seminar med studiedekaner og adm. Studieledere  27.-28. februar 2018 

Piloter i miljøer som allerede bruker sensorveiledninger  Våren 2018  

Opplegg for sensorveiledninger er i bruk ved hele UiO Høsten 2018  

   

   

Arbeidsgruppen leverer delrapport om tilbakemeldinger Våren 2018  

Behandling i utdanningskomiteen April-mai 2018  

Behandling i dekanmøtet  April-mai 2018  

Styremøte – diskusjonssak  7.-8. mai 2018 

Styremøte – vedtakssak  19. juni 2018 

 

 


