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Uttelling i timeregnskapet for oppnevning av sensor 2 for masteroppgaver  

 

Våren 2013 vedtok PMR at veileder ikke skal være sensor på masteroppgave i Masterstudiet i 

rettsvitenskap (JUR5030), se sakskart og protokoll her:  

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/moter/2013/pmr5/sakskart-med-vedlegg-

pmr5-2013.pdf 

http://www.jus.uio.no/for-ansatte/organisasjon/pmr/moter/2013/pmr5/protokoll-pmr-5-013.pdf 

PMR vedtok endring av Reglement for masteroppgaver. Videre ble det fremlagt for dekanatet at 

vedtaket ville føre til økte sensorutgifter og økt antall timer godskrevet i timeregnskapet. Det er 

beregnet ca. 5000 000,- i økte sensorkostnader årlig. Imidlertid hadde en på daværende tidspunkt 

ikke forutsett at vedtaket også ville føre til noe økte interne ressurser knyttet til oppnevning av 

sensor 2.  

Da veileder selv var sensor var det ikke behov for å oppnevne sensorer til masteroppgaver, veileder 

oppnevnte den andre sensoren og kompensasjon for dette var innbakt i veilederhonoraret. Veileder 

oppnevner fortsatt en sensor, heretter kalt sensor 1.  

Sensor 2 blir i all hovedsak foreslått av administrasjonen, som fordeler veilederne på en annen 

tilfeldig oppgave innenfor samme fagområde. Sensor 2 behøver ikke å ha spesialisert 

fagkompetanse, da dette er ivaretatt av sensor 1. Allikevel opplevde administrasjonen høsten 2013 

at det var en del oppgaver der det var vanskelig å finne en sensor 2. Noen oppgaver var innenfor 

små fagområder, som gjorde det vanskelig å sette en annen tilfeldig veileder inn som sensor 2. 

Denne høsten trengte vi hjelp til oppnevning av ca.40 sensorer for i alt 238 oppgaver.    

Arbeidet med å finne en slik sensor 2 er helt identisk med arbeidet det er å finne veileder. Dette gis 

det i dag 0,5 timer i regnskapet for. 
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Det er vanskelig å beregne hvor stor denne problemstillingen vil være fremover, vi tror det vil ligge 

omtrent på samme nivå som dette semesteret, dvs. ca.40 klokketimer årlig som tilsvarer 9 

undervisningstimer.  

Forslag til vedtak  

 

Regler for godskriving og uttak av undervisnings- og eksamensbanken oppdateres slik:  

 

Hovedkoordinator/er for masteroppgaver (privatrettslige/offentligrettslige fag) MiR 22 t* *i tillegg 

0,5 t pr. oppnevnte veileder/sensor 2 

  

Fagspesifikke koordinatorer, masteroppgaver, MiR - 0,5 t pr. oppnevnte veileder/sensor 2, likevel 

slik at det gis en minste uttelling på 5 t 
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