Informasjon til faglærer/sensor
Digital flyt fra studentens krav om begrunnelse og svar på begrunnelse
til studenten
Sensor får varsling fra FS pr. e-post når det er kommet inn krav om begrunnelse. Denne e-posten
sendes ut fra FS en gang i pr. dag og har følgende innhold:
“For følgende eksamener har en eller flere studenter bedt om begrunnelse:
Emne: Emnekode Emnenavn, Skriftlig eksamen Antall som ber om begrunnelse: xx
Begrunnelse skal avgis uten ugrunnet opphold”
Åpne prøven i Inspera under fanen “Vurdering”

Gå inn på “Vis alle”

Side 1

Legg til begrunnelse
Du får nå opp listen over alle dine kandidater og bak hver kandidat står det:
“Skal ha begrunnelse” eller “skal ikke ha begrunnelse”.
Velg hver enkelt kandidat og legg inn begrunnelse på følgende måte:
Se bildet: Begrunnelse, trykk på Legg til.

Under boksen som nå kommer får du mulighet til å “Sett inn private notater”. Inspera overfører da
det du har i private notater. Du kan nå redigere begrunnelsen og gjøre den klar.

Side 2

Utkast





Du som sensor (eller en annen i kommisjonen) har startet redigering av en begrunnelse, men
ikke markert den som Ferdig
Sensor må trykke på Rediger for å gjøre endringer i teksten til begrunnelse
Sensor kan markere begrunnelsen som Ferdig
Hovedansvarlig kan ikke sende Utkast på vegne av sensor

Side 3

Ferdig






I kommisjoner er det tilstrekkelig at kun èn sensor markerer en begrunnelse som ferdig
En begrunnelse som er markert som Ferdig av sensor kan sendes til kandidaten av
hovedansvarlig
Sensor kan sende begrunnelsen direkte til kandidaten, hvis hovedansvarlig har åpnet
tillatelse for dette
Begrunnelser som er markert Ferdig, men som ikke er sendt, kan fremdeles redigeres
Ved redigering av begrunnelse må sensor trykke på Rediger for å gjøre endringer i teksten til
begrunnelse

Side 4

Sendt



En begrunnelse som er sendt blir umiddelbart tilgjengelig på kandidaten i Inspera – under
"Arkiv"
Sendte begrunnelser kan ikke lenger redigeres

NB! Begrunnelsen kan ikke sendes til kandidaten før hele prøven er ferdig vurdert.

Side 5

Lest



Status Lest betyr at kandidaten har sett begrunnelsen
Om kandidaten faktisk har lest selve teksten kan man strengt tatt ikke vite

Side 6

Informasjon til faglærer/sensor
Digital flyt fra studentens klage til svar på klage til studenten
To nye sensorer blir oppnevnt i klagekommisjon. Det blir opprettet egen kommisjon for klage i
Inspera.
Sensurering for klagekommisjon fungerer på samme måte som ved ordinær vurdering.
Sensor får varsling fra FS pr. e-post når studenten klager. Denne e-posten sendes ut fra FS en gang
pr. dag og har følgende innhold:
“For følgende eksamener må det foretas sensur for en eller flere studenter:
Emne: Emnekode emnenavn: Skriftlig eksamen Antall som har klaget: xx
Det skal normalt gis svar på klagen innen tre uker etter at klagen er registrert.”
1. Åpne prøven i Inspera under fanen “Vurdering”
Åpne prøven som inneholder kandidater som skal ha klagesensur. Egen klagekommisjon vises i
bildet. På oversiktssiden, velg "Vurder dine kandidater" (orange knapp)

Velg aktuell kandidat fra listen.
2. Sett din karakter (1) og del din vurdering (2) med klagekommisjonen
(For delt poenggivning, gå direkte til skritt 3)

Side 7

3. Samstem din karakter med kommisjonen (felles vurdering)

Dette fungerer på samme måte som ved ordinær vurdering.
4. Godkjenn vurdering av kandidaten

Side 8

Etter å ha trykket på "Godkjenn nå" må det bekreftes en ekstra gang.

Protokoll med godkjent karakter blir nå tilgjengelig på oversiktssiden.

Side 9

