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Søknad om 4. gangs forsøk til eksamen – Lukket sak
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Søknad om fritak fra forkrav – Lukket sak

Vedtaket sendes kun til medlemmene i SU.
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Sensorveiledning

Det ble innført «blind sensur» i UH-sektoren fra høsten 2014 og innholdet i UH-lovens § 5-3
fjerde ledd er nå spesifisert med følgende:
".... Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors
begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. ...."
Erfaringene med denne ordningene har vært blandet og den største utfordringen har vært
store avvik ved klagesensurering. Det har vært diskutert i sektoren at utfordringene med blind
sensur i hovedsak skyldes dårlige sensorveiledninger. KD mener det er viktig at
utdanningsinstitusjonene følger med på resultatet av klagesensureringen og vurderer om
større avvik kan forebygges ved å gi bedre veiledning til sensorene.
NIH praktiserer nå at en emnebeskrivelse er tilstrekkelig som sensorveiledning. Erfaringen fra
andre institusjoner er at eksamener med gode sensorveiledninger har mindre klager generelt
og mindre karakteravvik ved klagesensur. Flere institusjoner i sektoren går i denne retningen
og det er også anbefalingen til en arbeidsgruppe som ble nedsatt av UHR for å se på
sensurordningene innen høyere utdanning.
En sensorveiledning skal leveres sammen med eksamensoppgaven og bør gjøres tilgjengelig
for studenter i etterkant av eksamen.
Vedtak SU-sak 15/15:
Utover å være til hjelp for sensor kan en sensorveiledning også bidra til å heve
kvaliteten i undervisningen på flere måter. Ved at studentene får innsyn i veiledningen
etter et eksamensbesvarelsen er levert, vil det være lettere for studentene å forstå
vurderingen de blir gitt. I beste fall vil dette minske behovet for redegjørelser og klager.
På den andre siden vil den faglige ansatte som lager eksamensoppgaven bli nødt til å
kvalitetssikre eksamensoppgavene i henhold til pensum, undervisning og ikke minst
læringsmålene for emnet slik det fremgår av studiehåndboken. Sensorveiledningen vil
tydeliggjøre den ansattes forventninger til besvarelsen og disse forventningene må
nødvendigvis avspeile pensum så vel som undervisningen.
SU ønsker å innføre krav om sensurveiledning i noen utvalgte emner høsten 2015 som
en prøveordning. Studieavdelingen tar direkte kontakt med aktuelle emneansvarlige. SU
tar saken opp igjen våren 2016 for å diskutere innføring av sensorveiledning på hele
NIH.
Studieavdelingen vil innhente eksempler på sensorveiledninger i sektoren og jobbe for
å få på plass maler for omfang og stil på NIH.
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Studieåret 2016-2017 – semesterinndeling

Studieåret 2016-2017 foreslås inndelt på følgende måte:
Høstsemesteret:

Uke 33-51, 18 uker

Studiestart:

Uke 32: Oppstart deltidsstudier (FLD, KRD og Fitness)
Uke 33: Oppstart heltidsstudier


Fadderuke heltidsstudier



Tirsdag 16. august (informasjonsmøte heltidsstudier)



Onsdag 17. august (informasjonsmøte for 1BA, kroppsøving,
friluftsliv, idrett og samfunn)

Uke 34: Oppstart undervisning heltidsstudier

Vårsemesteret:

Immatrikulering tirsdag 23. august

Uke 1-24, 23 uker (oppstart mandag 2. januar 2017)

Ikke undervisning/eksamen:

Påskeferie 2017, mandag 10/4 – 18/4 (uke 15-16)
Mandag 1. mai 2017
Onsdag 17. mai 2017 (Grunnlovsdagen)
Torsdag 25. mai 2017 (Kristi Himmelfartsdag)
Mandag 5. juni 2017 (2.pinsedag)

Studieavdelingen vil følge rutiner som viser arbeidsprosess knyttet til endringer av studie- og
emneplaner for studieåret 2016-2017. Endringer av studie- og emneplaner skal være godkjent
av SU innen 30.11.2015.

Vedtak SU-sak 16/15:
SU vedtar følgende semesterinndeling for studieåret 2016-2017:
Høstsemesteret 2016:

Uke 33-51 (oppstart mandag 15. august)

Uke 32: Oppstart deltidsstudier (FLD, KRD og Fitness)
Uke 33: Oppstart heltidsstudier
- Fadderuke heltidsstudier
- Tirsdag 16. august (informasjonsmøte heltidsstudier)
- Onsdag 17. august (informasjonsmøte for 1BA, kroppsøving, friluftsliv, idrett og samfunn)
Uke 34: Oppstart undervisning heltidsstudier
- Immatrikulering tirsdag 23. august
Vårsemesteret 2017:

Uke 1-24 (oppstart mandag 2. januar 2017)
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O-Saker



Opptakstall og nøkkeltall
SU uttrykker bekymring rundt studentrekrutteringen til 2BA. STA vil se etter fellestrekk
ved de som faller fra underveis på 1BA og de som slutter etter 1BA. Det vurderes om
det skal gjennomføres en undersøkelse blant studenter som slutter etter 1BA for å
kartlegge årsaker.



Programrapporter, studiekvalitetsarbeid og studentundersøkelser
Det ble diskutert bruk av studentundersøkelser i studiekvalitetsarbeidet. SU ønsker
bedre grunnlagsdata for programrapporter og studentene ønsker å få fram sine
meninger om studiene på NIH.STA følger opp ved å innføre programrapporter på årsog påbyggingsstudiene fra våren 2016 etter mal fra studiebarometeret. SU foreslår
også at det gjennomføres en avsluttende programrapport på bachelornivå i det 6.
semesteret etter mal fra studiebarometeret. Studiekvalitetsarbeidet på NIH vurderes
tatt opp som en egen sak i SU høsten 2015.



Kopinor og elektroniske kompendier
Orientering om nye retningslinjer fra KOPINOR. Studentene har uttrykt bekymring om
kostander med utskrift av elektroniske kompendier. SU avventer vurdering av saken til
mer informasjon om omfanget av utskrift av kompendier i trykkeriet er kartlagt.



Utrulling digital eksamen
Orientering om tidsplan



Markedsføring av studier
Orientering om nyansatt
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Felles seminar for alle masterstudenter

Det er ønske om et felles seminar for alle masterstudenter hvor de presenterer prosjektene
sine. SU støtter initiativet og foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe som kan planlegge
omfang og rammer for et seminar. Arbeidsgruppen ledes av programansvarlig på master i
idrettsvitenskap (MA) som følger opp med studentstyret og de tillitsvalgte på MA.

Norges idrettshøgskole
7. september 2015

