Til Kunnskapsdepartementet

Svar på høring om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven fra
Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet
Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet ønsker å takke
departementet for muligheten til å uttale seg i denne høringen.

Vi har følgende merknader til høringsnotatet:

5. Rett til utsatt eksamen
Vi ser på det som grunnleggende positivt at departementet legger opp til at
studenter som venter barn skal få rett til utsatt eksamen. Vi ønsker likevel å
be departementet vurdere om tre uker etter fødsel er nok tid for nybakte
foreldre å forberede seg til eksamen på, og om denne tidsrammen heller bør
settes til seks uker etter fødsel.

15. Gjennomføring av klagesensur
Vi ønsker å understreke viktigheten av en samordnet sensurordning for hele
sektoren. Å minimere forskjeller i hvordan vurdering skjer mellom
institusjoner er i seg selv viktig, og vi ønsker derfor å rose at departementet
tar opp dette spørsmålet. Vi mener at den beste måten å få en uhildet
vurdering av eksamensbesvarelsen på er ikke å la sensor bli bundet av en
bevisst eller ubevisst kollegial binding til opprinnelig sensors avgjørelse, og
at NSOs forslag om innføring av «blind» sensur derfor bør gjøres til lov.

Automatisk begrunnelse på karakter
Vi ønsker for øvrig å støtte NSOs forslag om automatisk begrunnelse på
karakter. Å informere om retten studenter har til begrunnelse på karakter
hvert semester er ressurskrevende, og omfanget av informasjonsarbeidet er
begrenset. Ved å lovfeste retten til begrunnelse som tilgjengeliggjøres for
kandidaten sammen med karakteren, bidrar man til bevisstgjøring av

kandidaten og entydig tilbakemelding på sjangre man i utgangspunktet får
lite tilbakemelding på. Vi er overbeviste om at automatisk begrunnelse på
sensur vil føre til mer motiverte og målbevisste studenter.
Dersom departementet finner det tjenlig kan høringssvaret publiseres på
høringens nettsider.
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