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NTD-sak 2016/83 – Sensorordning ved sensur av masteroppgaver
ved NT-fakultetet fra og med 01.04.16
Bakgrunn
Fra og med 01.04.14 ble nye nasjonale karakterbeskrivelser utformet for sensur av masteroppgaver
innenfor MNT-fagene. Informasjon, retningslinjer og skjema ble utarbeidet for å gi sensorene bedre
verktøy for sensurarbeidet. Tross dette har det ikke vært merkbare endringer i den utstrakte bruken
av karakter A og B på masteroppgaver. Den nasjonale karakterundersøkelsen i 2015 for MNTfagene understreker at det er behov for flere tiltak for å motvirke denne praksisen.
Ved NT-fakultetet er det ulik praksis for bruk av sensorer mellom instituttene, og også internt
mellom realfag- og teknologistudentene ved et institutt. Nasjonalt er det innenfor realfagene en
hovedpraksis ved at veileder ikke deltar i sensurkomiteen for masteroppgaver. Ved NTNU, og
spesielt innenfor teknologistudiene, har det vært tradisjon for at veileder er med i sensurkomiteen.
Videre er det ønskelig at en og samme sensor sensurerer flere masteroppgaver for å gi denne en viss
mengdetrening og sammenligningsgrunnlag mht. faglig nivå på masteroppgavene.
Med dette som bakgrunn har ledergruppen gitt sine anbefalinger til tiltak i møte 23.02.16, og det
innføres fra og med 01.04.16 en egen sensorording for alle masteroppgaver ved NT-fakultetet som
beskrevet under.
Sensorordning for masteroppgaver innenfor masterprogram ved NT-fakultetet
Følgende retningslinjer gjelder for sensur av masteroppgaver ved NT-fakultetet fra og med
01.04.16:
1. Administrasjonen ved instituttene gir en årlig påminnelse i april om gjeldende kriterier for
bruk av karakterskalaen ved sensur av mastergraden.
2. Det skal benyttes ekstern og intern bedømmersensor ved sensur av masteroppgaver. Den
interne bedømmersensoren kan ikke være veileder.
3. Veileder skal gi en skriftlig uttalelse på eget skjema til sensurkomiteen.
4. Hver bedømmersensor, både intern og ekstern, skal minimum sensurere to masteroppgaver i
løpet av et studieår.
5. Hvert institutt utarbeider en statistikk for karaktersetting på masteroppgaver for hver veileder
(ref. det som IBT har gjort) sett i relasjon til karakterfordelingen for masteroppgaver gitt ved
instituttet.
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Lover, forskrifter og andre retningslinjer
Følgende utdrag av regler danner rammene for sensur av masteroppgaver (deler som angår sensur
av masteroppgaver er understreket):
Lov om universitet og høyskoler:
§ 3-9.Eksamen og sensur
(1) Universiteter og høyskoler skal sørge for at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet
og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivå
ved vedkommende studium. Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller
vurderingsordningene.
(2) Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når
resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium. Det skal være
minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av kandidatenes selvstendige arbeid i
høyere grad.
(4) Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer
tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan i midlertidig forskrift etter sjuende ledd
fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er
nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker. Styret selv kan i forskrift etter sjuende ledd fastsette
lengre frist for avhandlinger og tilsvarende større skriftlige arbeider.
Forskrift om studier ved NTNU:
§5-11 Sensur
(6) Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelsen av master/hovedoppgaven, jf. uhl § 3-9 nr. 2.
(12) Sensur skal foreligge innen tre uker jf. uhl § 3-9 (4). Sensur skal være tilgjengelig senest første
virkedag etter sensurfristen. Sensuren for master-/hovedoppgave skal foreligge innen tre måneder.
Vurderingsordningen og bruk av sensor – Retningslinjer for NT-fakultetet per 19.06.2006, basert
på retningslinjer utarbeidet av FUS 05.10.2005:
I. Sensorkategorier og krav til utdanning
 Fagansvarlig sensor i et emne er faglærer, og han/hun skal være faglig leder for den ordinære
sensuren. Ved klage på sensur kan faglærer være rådgiver for fakultetet.
 Bedømmersensor kan være ekstern eller intern sensor. En bedømmersensor må ha utdanning
minst tilsvarende mastergrad og være fagperson innen det aktuelle fagområdet.
Bedømmersensor for masteroppgaver må ha førsteamanuensiskompetanse eller tilsvarende.
Den interne bedømmersensoren kan være kollega av faglærer, dvs. professor,
undervisningsdosent, førsteamanuensis, amanuensis, universitetslektor, professor II,
førsteamanuensis II, post. doc., PhD-student eller vitenskapelig assistent ved eget institutt
eller beslektet faginstitutt.
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III. Prinsipper for bruk av sensor i vurderingen eller vurderingsordningene
 Ekstern bedømmersensor skal brukes i tillegg til fagansvarlig sensor ved vurdering av
masteroppgaver. Ekstern bedømmersensor skal ikke ha deltatt i veiledning/undervisning.
 Ved vurdering av prestasjoner som ikke gir sensor mulighet til å vurdere disse i lys av et
større utvalg av samtidige prestasjoner (for eksempel masteroppgaver eller større
prosjektarbeider), eller der undervisningen foregår i flere paralleller, skal det opprettes et
karakterpanel eller andre ordninger som sikrer at karaktersystemet blir brukt på en forsvarlig
måte.

