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Status digital eksamen 

Ved Det juridiske fakultet har det høsten 2013 blitt gjennomført digital eksamen i 8 emner, med 

totalt 1464 kandidater som har levert besvarelser. Besvarelsene er fordelt slik: 

• JUS2111: 213 besvarelser, 6 kommisjoner 

• JUS2211: 189 besvarelser, 6 kommisjoner 

• JUS3111: 227 besvarelser, 6 kommisjoner 

• JUS3211: 159 besvarelser, 4 kommisjoner 

• JUS4111: 217 besvarelser, 6 kommisjoner 

• JUS4121: 57 besvarelser, 2 kommisjoner 

• JUS4122: 124 besvarelser, 4 kommisjoner 

• JUS4211: 278 besvarelser, 8 kommisjoner 

Totalt har vi hatt 84 sensorer i arbeid (42 kommisjoner med 2 sensorer i hver). 

5 av disse eksamensdagene ble gjennomført som planlagt, men for de 3 andre dagene hadde vi 

avvik som vil følges opp i samarbeid med USIT. 

Veien videre 

I etterkant av eksamensavviklingen høsten 2013 har prosjektgruppen i samarbeid med 

eksamensseksjonen, IT-seksjonen, LOS fagstøtte og USIT gått igjennom avvikene og erfaringene 

fra denne perioden. På bakgrunn av dette har vi kommet frem til en rekke tiltak for våren 2014 og 

høsten 2014. 

Noen av de aktuelle tiltakene er: 

- Tilgang til sensorportal for sensorer 

- Automatisk utplukk av kandidat- og sensorinformasjon fra FS 

- Forbedre innleveringsprosessen under eksamen 

- Automatisere kommisjonsfordeling i sensorportalen 

Prosjektgruppen vil også overføre ytterligere kompetanse om digital eksamen og prosessene rundt 

dette til både eksamensseksjonen og IT-seksjoner, slik at alle føler seg trygge på oppgavene sine. 
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Prosjektgruppen ser våren 2014 på muligheten for å innføre en digital løsning for fakultetets 

masteroppgaver. Dette er en prosess som utføres i tett samarbeid med eksamensseksjonen. 

Innfasing av digital eksamen på valgemner 

På bakgrunn av erfaringene fra høsten 2013 vil den planlagte innfasingen av valgemner forskyves 

ett semester, slik at full innfasing av valgfag (i profiler) vil skje fra høsten 2014. Våren 2014 vil vi 

gjennomføre digital eksamen i 4 utvalgte valgfag for å høste erfaringer før de øvrige innfases. 

Følgende valgfag er plukket ut: 

- JUS5970 

- JUR1970 

- JUS5410 

- JUS5411 

Disse valgfagene er plukket ut fordi de dekker både master og bachelor nivå, engelskspråklige 

emner og et tilstrekkelig stort volum (alle emnene har eksamen samme dag, med ca 300 

kandidater totalt). 

Antall eksamenskandidater 

Med dagens infrastruktur er det mulig å gjennomføre digital eksamen for maksimalt ca. 320 

kandidater per dag. Fra og med våren 2014 vil vi øke dette antallet til ca. 400 kandidater per dag. 

Dette skjer i hovedsak ved at vi omrokerer PC’er fra Læringssenteret og over til fakultetets nye 

lesesaler i St. Olavs gate 24. 

Eksamensdager vår 2014 

For våren 2014 øker vi fra 8 emner til 14 emner, og fra ca 1500 kandidater til ca 1800. 

Eksamensdagene er som følger: 

Vår 2014  

5. mai JUS4121 

7. mai JUS4122 

13. mai JUS3211 

15. mai JUS3111 

16. mai JUS2111 

21. mai JUS4211 

23. mai JUS4111 

27. mai JUS2211 

28. mai JUS5970, JUR1970, JUS5410, JUS5411 
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Med hilsen 

 

Benedicte Rustad 

fakultetsdirektør 

Odd Erik Pedersen 

senioringeniør 

 

 

 

 

 


