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1. Bakgrunnsinformasjon 

1.1. Emne: FRM4110 

1.2. Tilsynssensors funksjonsperiode: 12/9-2007 tom våren 2010, forlenget tom 30. juni 2013 

2. Utforming av arbeidet 

2.1. Hvilke deler av vurderingsarbeidet er det gjort avtale om at du som tilsynssensor skal delta i: 

Godkjenne eksamensoppgaver 

Utarbeide rapport 

2.2. Prinsipper for eventuell utvelgelse av studentenes enkeltprestasjoner i forbindelse med tilsyn med 

karaktersetting: Ingen. (Er usikker på hva som mens med dette punktet.) 

2.3. Møter med fagmiljøet. Antall, deltakere, hovedtemaer: 

Det har ikke vært noen møter, men jeg har hatt kontakt på epost med foreleser Ida Scheel. Jeg har deltatt med å 

se over eksamensoppgavene og har ingen videre bemerkninger.  

2.4. Andre kommentarer: Jeg har tidligere sett gjennom pensum og lærebok og sammenholdt med 

kursbeskrivelse og eksamensoppgaver. Jeg er ikke gjort kjent med at det er gjort vesentlige endringer fra 

tidligere år. 

3. Evaluering av vurderingen av studentprestasjoner og vurderingsordningen: 

3.1. Evaluering av utforming av eksamensoppgavene 

Eksamensoppgavene er vurdert å passe godt til læringsmålene og pensum, og undervisningsformen likeså. 
3.2. Evaluering av vurderingsordningen, vurderingsprosessen, karaktersettingen og nivået 

Jeg er ikke kjent med at det er gjort endringer. Jeg har ingen nye kommentarer i forhold til tidligere. 

4. Redegjørelse for de drøftinger som er gjort med fagmiljø/fakultet underveis 

4.1. Hvilke eventuelle råd har tilsynssensor gitt fagmiljøet underveis 

Konkrete råd i forbindelse med eksamensoppgavene. 

4.2. Annet 

Ingenting spesielt. 

5. Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid 

5.1. Vurderingsordningen 

Det bør settes en frist for tilsynssensorrapporten og fagadministrasjonen bør varsle denne i god tid til 

tilsynssensor med utsendelse av en mal sammen med timeliste som kan fylles inn av tilsynssensor. 

5.2. Standarden på studietilbudet (ev) 

Ingen spesielle råd. 

 

 


