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Deres dato

Deres referanse

09.04.2019

Fakultet for naturvitenskap

Overleveringsskjema for digital skoleeksamen (NV)
Skjema fylles ut av emneansvarlig/forfatter og sendes på e-post til den aktuelle
administrativt ansvarlige senest 7 dager (5 virkedager) før eksamen.
Emnekode: XXX1234
Emneansvarlig: Fornavn Etternavn
Dato for overlevering:
ERKLÆRING FOR OVERLEVERING
Jeg har informert studentene om at eksamen skal avholdes digitalt, på forelesning og i
Blackboard
Jeg har godkjent obligatorisk aktivitet (må gis til instituttkontoret senest 9 dager før eksamen)
Oppgavesettet har en forside som følger prinsippene i denne malen
Oppgavesettet er oversatt til alle ønskede språk/målformer
Oppgavesettet har de riktige design-innstillingene (se her for forklaringer)
Jeg ønsker at studentene skal kunne levere håndtegninger (Scantron) under denne eksamenen
Oppgavesettet har blitt kvalitetssikret av alle forfattere
Alle oppgavene har en sensorveiledning/løsningsforslag
Sensorveiledningen/løsningsforslaget ligger i Inspera
Sensorveiledningen/løsningsforslaget blir sendt på e-post sammen med dette skjemaet
Oppgavesettet har fått et navn av typen «EMNEKODE + SEMESTER + ÅRSTALL»
Jeg har delt oppgavesettet med den administrativt ansvarlige i Inspera
Dette er den endelige versjonen av oppgavesettet og jeg vedkjenner at eventuelle
endringer jeg gjør etter denne dato bør unngås og i så fall meldes ifra tydelig til
administrativt ansvarlig.
SENSURPROSESSEN
Jeg har meldt ifra hvem som skal være interne sensorer til den administrativt ansvarlige
Jeg har meldt inn alle eksterne sensorer til den administrativt ansvarlige innen fristen (1. april)
Jeg ønsker at alle sensurnotater jeg skriver i Inspera skal være private (alternativet er at
studenten ser kommentarer som er blitt lagt inn i besvarelsen etter at vurderingen er ferdig).
Jeg ønsker at alle sensorer må aktivt godkjenne den felles vurderingen i Inspera (ikke anbefalt
dersom enkelte sensorer er vanskelige å få kontakt med).

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@nv.ntnu.no

Besøksadresse
Hovedbygningen
Høgskoleringen 1

Nettadresse
https://www.ntnu.no/nv

Siste versjon er utviklet av førstelektor Susanne Linn Skjærvø (IMA) i samarbeid med NV-fakultetet og Eksamenskontoret.
Dersom du har spørsmål i forbindelse med dette skjemaet, ta kontakt med en studiekonsulent ved ditt institutt
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Jeg ønsker at hver oppgave skal vurderes med poeng for en mer finjustert vurdering (ikke kun
karakter på hver oppgave).
Dersom poenggivning skal benyttes, skal karakterene regnes ut av Inspera etter
egendefinerte poenggrenser angitt under (hvis denne boksen ikke krysses av vil
karakterene regnes ut etter NTNUs prosentvurderingsmetode). Merk at disse
terskelverdiene kan justeres igjen ved behov ved en senere anledning.
A: ≥
B: ≥
C: ≥
D: ≥
E: ≥
Sensoren/-e skal vurdere kandidatene og deres besvarelser på denne måten:
Antall sensorer totalt: 1
Dersom det skal være flere enn én sensor, skal alle sensorene vurdere alle kandidatene
(helt eller delvis)?
Ja

Skal sensorene dele opp hver eksamensbesvarelse mellom seg?
Nei (se eksempel 1)
Ja, spesifisér (se eksempel 2):
F.eks. Kari Nordmann skal rette oppgave 1-3 for alle kandidatene, mens Ola
Nordmann skal rette oppgave 4-6 for alle kandidatene.

Nei

Skal noen eksamensbesvarelser deles opp mellom flere sensorer?
Nei, spesifiser (se eksempel 3):
F.eks. Kari Nordmann skal rette hele besvarelsen til halvparten av kandidatene,
mens Ola Nordmann skal rette resten.

Ja, spesifiser (se eksempel 4):
F.eks. Kari Nordmann skal rette hele besvarelsen til 30 % av kandidatene, mens
Ola Nordmann skal rette oppgave 1-3 og Gustav Svenske skal rette oppgave 4-6
for de resterende kandidatene.
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Legg inn en kommentar her om du ønsker å presisere noe, eller dersom alternativene over ikke
beskriver din ønskede sensurprosess godt nok:

Alle spørsmål i forbindelse med dette skjemaet rettes til den administrativt ansvarlige ved ditt institutt.

