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Dekanvedtak - Midlertidig løsning for digital innlevering av masteroppgaver, Master 

i rettsvitenskap, og utsending til sensur via Filesender

Bakgrunn

Fakultetet har de siste årene hatt fokus på kvalitetssikring og effektivisering av masteroppgaver. Et 

av Fakultetets ønsker har vært å få en heldigital innlevering av masteroppgaver i Master i 

rettsvitenskap, og en digital utsending av oppgavene. Det har vært jobbet med som mål å få til en 

heldigital arbeidsprosess. På grunn av stort arbeidspress og fokus på Digital eksamen, så har det 

blitt utredet muligheten for en midlertidig digital løsning for innlevering og utsending av 

masteroppgaver.

Som en del av utredningsprosessen har det vært jobbet tett med både Digital eksamen-gruppen, FS 

og USIT. Forslaget til løsning er derfor et resultat av samarbeid og enighet om den best mulige 

løsningen, i forhold til hvilke ressurser som er tilgjengelig for å utvikle arbeidsprosessen per dags 

dato.

Forslag til digital innlevering og utsending av masteroppgaver i Master i 

rettsvitenskap

Et resultat av utredningen er at vi foreslår å beholde innleveringsløsningen i Fronter, slik den er i 

dag, og det samme med innlevering til DUO via Studentweb. Videre foreslås det å gå vekk i fra at 

studentene skal levere trykte kopier av masteroppgaver i Master i rettsvitenskap. Alle skjemaer 

som tidligere har vært krev utfylt og levert sammen med masteroppgaven, vil nå bli tatt vekk. 

Informasjonen i skjemaene er sikret igjennom nye rutiner i digitale systemer, og i 

administrasjonen.

Når det kommer til utsending av masteroppgaver til sensur, så foreslås det å bruke Filesender som 

utsendingsverktøy. Gjennom dette systemet vil man kunne spore hvem og når oppgaven har blitt 

åpnet, noe som gjør dette langt tryggere enn å sende oppgaven til sensur på vanlig mail. For 

mottaker kommer oppgaven tilsendt på den mailadressen de har oppgitt til administrasjonen. Det 

vil være like enkelt å åpne oppgaven når den er sendt fra Filesender, som det er å åpne en oppgave 

som blir sendt fra en vanlig mail.
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Forslag til vedtak

1. Forslag til digital innlevering av masteroppgave for masterstudenter i Master i 

rettsvitenskap – det vedtas at oppgaven kun leveres til Fronter og DUO via Studentweb. 

Papirutgave og skjemaer innleveres ikke lenger.

2. Forslag til digital utsending av masteroppgaver i Master i rettsvitenskap til sensur – det 

vedtas at oppgaver sendes ut via Filesender.
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