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Følgende sak ble sendt ut som sirkulasjonssak til PFIN, torsdag 5. november: 

9/20 Endring av eksamensform for FINF4031 Individuell semesteroppgave, høst 2020 

Eksamen på FINF4031 består av en skriftlig del (fagartikkel) og en muntlig presentasjon av emnet for 

artikkelen. Det gis én samlet karakter, der det skriftlige arbeidet teller mest. De muntlige 

presentasjonene er planlagt avholdt i undervisningsrom den 18. og 23. november. 

Dramatisk økende smitte av Covid-19 og strengere restriksjoner på lokalt og nasjonalt plan vil gjøre 

den planlagte gjennomføringen av presentasjoner denne høsten uforutsigbar. Slik situasjonen er kan 

medvirkende studenter, sensorer og ansatte risikere å utvikle symptomer og bli satt i karantene, slik 

at de ikke kan møte i eksamenslokalet. Vi kan dessuten risikere at det kommer strengere 

retningslinjer som uansett hindrer den planlagte gjennomføring. På denne bakgrunn foreslår AFIN å 

endre opplegget for den muntlige delen av eksamen på FINF4031 fra fysisk til digital framføring. Den 

skriftlige delen av eksamen berøres ikke av denne endringen. 

SERIøs studentforening er varslet om behovet for å endre eksamensopplegget. Foreningen diskuterte 

spørsmålet på sin generalforsamling fredag 30. oktober og har gitt uttrykk for delte meninger om 

forslaget. Noen ønsker en digital løsning grunnet smittevern, mens andre er ukomfortable med en 

digital løsning. Også studentene uttrykker bekymring for at karantene, sykdom eller endringer i 

smittevernreglene rett i forkant av presentasjonsdato kan skape problemer for gjennomføring av 

eksamen.  

Vi har vurdert forslag om at AFIN organiserer det slik at eksamen både blir gjennomført fysisk fra et 

undervisningsrom og digitalt, hjemmefra. I så fall ville studenter som ønsker å møte fysisk kunne 

gjøre det, og studenter som ønsker eller må gjennomføre digitalt, kunne gjøre det. Også en slik 

ordning vil imidlertid være beheftet med noe av den samme uforutsigbarheten som en ordinær, 

fysisk gjennomføring av eksamen. AFIN vil derfor ikke anbefale en slik løsning. Mange studenter i et 

undervisningsrom vil dessuten være utfordrende for smittevernet. 

AFIN vil undersøke mulighetene for at studenter kan reservere kollokvierom, låne kontorer e.l. i 

Fakultetets bygninger, der de kan oppholde seg under gjennomføringen av presentasjonene sine. En 

slik ordning kan gå ut på at to studenter disponerer et rom som sted for framføring. Slik kan de hjelpe 

hverandre med eventuelle mulige tekniske utfordringer. Dersom en student ikke har tilfredsstillende 
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utstyr, vil vedkommende også kunne låne utstyr fra medstudenten. En slik ordning forutsetter 

selvsagt smitteverntiltak (avstand, vask av utstyr mv.). 

Forslag til vedtak:  

Muntlig presentasjon av den individuelle semesteroppgaven den 18. og 23. november for kandidater 

på FINF4031, høst 2020, skal gjennomføres digitalt på Zoom. Eksamen for øvrig gjennomføres som 

planlagt. 

AFIN gir nærmere veiledning til studenter og sensorer om den praktiske og tekniske 

gjennomføringen. 

AFIN undersøker om studenter som ikke har tilgang til tilfredsstillende lokaler for framføring privat, 

kan disponere rom på Fakultetet. 

 

Svarfrist VAR mandag 9. november kl. 15.oo. Det ble mottatt svar fra Eilif Hjelseth (AFIN), Jan 

Erling Knausen (SV), Tone Bratteteig (MN), Jon Christian F. Nordrum (JF), Ingunn Ikdahl (vara, JF), 

Nora Skjelstad (studentrepresentant) og Linn Høgåsen (studentrepresentant). Samtlige bifalt 

forslag til vedtak og endring av eksamensform i FINF4031 høst 2020.  

Forslaget til vedtak er etter dette å anse som vedtatt. Nærmere informasjon om praktisk og 

teknisk gjennomføringen blir sendt studenter og sensorer så raskt som mulig, senest onsdag 11. 

november. 

 

Oslo 9. november 

Dag Wiese Schartum      Karianne Stang 

(leder for PFIN)        (studiekonsulent (AFIN) 

 

 

 

 


