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Avdeling for utdanningskvalitet

Rektorvedtak: Retningslinjer for behandling av vesentlige karakteravvik
Universitets- og høyskoleloven § 5-3 sjette ledd fastsetter at institusjonene skal foreta en ytterligere
vurdering før endelig karakter fastsettes hvis en eksamenskarakter ved klagesensur avviker med to
eller flere karakterer fra opprinnelig sensur. Dette er ikke å forstå som en ny sensur, men en
ytterligere vurdering, hvilket innebærer at karakteren ikke er endelig før denne vurderingen er
gjennomført.
Studenten har adgang til å trekke klagen sin inntil saken er avgjort.
Følgende retningslinjer skal legges til grunn ved ny vurdering av vesentlige karakteravvik:
•

Sensorkommisjon fra ordinær sensur og klagesensur skal sammen foreta vurderingen og
fastsette endelig sensur. Vurderingen gjøres ved at hele eller deler av begge kommisjonene
deltar, og minst én ekstern sensor, jf. uhl. § 3-9 femte ledd.

•

Ved oppnevnelse av sensorene for ordinær sensur og klagesensur bør fakultetet ta stilling til
hvem som skal foreta ny vurdering av vesentlig karakteravvik.

•

Når klagesensur foreligger skal fakultetet foreta en kontroll av klagekarakter opp mot
ordinær karakter. Dersom det foreligger vesentlige karakteravvik, skal det foretas en
ytterligere vurdering før endelig karakter fastsettes.

•

Studenten skal umiddelbart informeres om at det foreligger et vesentlig avvik mellom
opprinnelig sensur og klagesensur, ny foreløpig karakter, og at besvarelsen blir sendt til en
ytterligere vurdering dersom studenten ikke trekker klagen innen én uke. Oppgi svarfrist.
Dersom klagen trekkes, oppheves karaktersperre i studentdatasystemet og saken avsluttes.
Opprinnelig sensur blir da gjeldende.

•

Ved ytterligere vurdering ved vesentlige karakteravvik skal all dokumentasjon i saken gjøres
tilgjengelig for sensorene.

•

For å ivareta trekkretten skal endelig karakter ikke kunngjøres for studenten før svarfrist for
eventuell trekk av klage har gått ut, og senest innen tre uker.

•

Sensorene skal foreta en vurdering i samsvar med sensurkriteriene. Emneansvarlig kan ved
behov konsulteres. Sensorene står fritt til å fastsette endelig karakter, og denne kan være
ulik fra både ordinær sensur og klagesensur.

•

Karakteren skal sperres i studentdatasystemet frem til det foreligger en ny vurdering. Når
endelig karakter foreligger, skal karakter kunngjøres i henhold til gjeldende rutiner ved
NTNU.

