
UV-fakultetets retningslinjer for bruk av tilsynssensor 
Vedtatt i Studieutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet 19.06.06. 

Generelt 

1. En tilsynssensor skal være ekstern. 

2. Tilsynssensor skal sikre at grader oppnådd ved UV-fakultetet holder god standard 

sammenlignet med grader oppnådd ved andre norske eller gode utenlandske 

universiteter. Det skal også sikres at de vurderingsformene som benyttes ved UV-

fakultetet er egnet i forhold til intensjonene for emnene/emnegruppene/programmene 

og at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvet og vurdert på en upartisk og 

betryggende måte. 

 

Oppnevning 

3. Instituttenes forslag til tilsynssensor godkjennes av fakultetet før tilsynssensor tilsettes 

av instituttene.  

4. Instituttene må gjøre rede for hvilket emne, hvilken gruppe av emner eller hvilket 

program en tilsynssensor skal ha ansvaret for. Videre må det opplyses om hvor 

vedkommende jobber, hvilken stilling vedkommende har, hvor lang 

undervisningserfaring vedkommende har, og at vedkommende ikke er tilsatt ved UiO. 

5. Normal funksjonsperiode skal være 3 år, og det vil være anledning til å gi forlengelse 

for en ny periode.  

6. De som oppnevnes til tilsynssensor skal ha bred undervisningserfaring, og minimum 

kompetanse på førsteamanuensisnivå. De skal ikke være ansatt ved UiO, og kan heller 

ikke ha vært det siste 2 år før oppnevning.  

7. Det inngåes en egen avtale med tilsynssensor hvor omfang av arbeidet, virksomhet 

(etter retningslinjer), periode og honorar fremgår. Honorering settes i ltr 55 for 

førsteamanuensis og ltr 63 for professor.
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Oppgaver 

8. Tilsynssensor skal  

a. føre tilsyn med vurderinger og vurderingsordninger innen rammen av emne, 

emnegruppe, et studieprogram eller et studiefag  

b. føre tilsyn med gjennomførte vurderinger og vurderingsprosesser 
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c. føre tilsyn med standarden på resultatene  

d. gi fagmiljøene tilbakemeldinger som bygger på kontinuitet over tid 

(tilsynssensor oppnevnes for en periode på tre år) og som kan benyttes i det 

videre studiekvalitetsarbeidet 

e. avhengig av emne/emnegruppe/studieprogram kan også andre oppgaver være 

aktuelle. Dette avtales med tilsynssensor ved avtaleinngåelsen 

 

                                                           
1
 dette tilsvarer laveste lønnsalternativ for førsteamanuenser SKO 1011 og laveste lønnsalternativ for professorer 

SKO 1013 og vil justeres i henhold til enhver tid gjeldende hovedtariffavtale 
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 Dette kan for eksempel gjøres i form av stikkprøvekontroller av oppgavevurderinger foretatt av intern sensor 

ev. andre oppgaver ved behov definert av det aktuelle programråd (f.eks. vurdere besvarelser som vipper mellom 

to karakterer, se nærmere på besvarelser som er vurdert til ikke bestått).  
 



Rapportering 

9. Tilsynssensor skal  

a. gi en årlig rapport om sitt arbeid til fakultet etter en felles mal utarbeidet ved 

UiO. Rapporten skal skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. 

b. være fri til å komme med ytterligere kommentarer om de samme eller andre 

forhold ved undervisningsopplegg, struktur og innhold i det eller de emner 

sensor er oppnevnt til å arbeide med.  

 

10. Fakultetets studieutvalg kan for øvrig utarbeide konkrete detaljer for hva rapporten 

skal inneholde. 

 

11. Tilsynssensor sender rapporten til fakultetet som sender kopi av rapporten til berørte 

programledere, instituttledere og emneansvarlige.  

 

12. Rapporten behandles i det berørte programrådet før den deretter behandles i fakultetets 

studieutvalg.  

 

Honorar 

13. Tilsynssensor honoreres innenfor rammen av 40 timer for tilsyn av et studieprogram. 

 

 

 

 

Informasjon tilgjengelig for tilsynssensor 

Sammen med tilsynssensoravtale medfølger: 

 

1) Retningslinjer for oppnevning og arbeidsoppgaver for tilsynssensorer  

2) Forskrift for studier og eksamener ved UiO og evt. utfyllende forskrifter  

3) Programplan, emnebeskrivelser og pensumoversikter  

4) Sensorveiledning og interne retningslinjer for karaktersetting  

5) Skjema for årlig rapport til fakultet/institutt 
 


