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Dekanvedtak:

Fastsettelse av honorarsats og godskriving for hjemmeeksamen – 3000 ord

Det vises til dekanvedtak av 15.12.2015 for nye evalueringsformer og satser for honorar. Vedtaket 
omfatter bl.a. endringer for 3. studieår, og vedtaket om nye honorarsatser ble fattet på grunnlag av 
en ordgrense på 4000 ord. 

Våren 2016 har fakultetet detaljplanlagt endringene på 3. studieår, og ordgrensen er endret fra 
4000 til 3000 ord (PMR, 12.04.16, sak 5).
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og 
utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr4/protokoll.html

Følgende ble vedtatt for sensurhonorar:
For honorar er timesatsen for oppdrag (sensur) kr 316.-. 
Uttelling for 6000 ord er fastsatt til 2,5 timer og utgjør kr 790.- pr besvarelse (2,5 x 316 = kr 790.-).
Uttelling for 4000 ord er fastsatt til 1,5 timer og utgjør kr 474.- pr besvarelse (1,5 x 316 = kr 474.-).

Ettersom vi har redusert ordgrensen, følger det at også sensurhonorar må reduseres. Det foreslås 
derfor følgende endring i sats for sensur av hjemmeeksamen med ordgrense 3000 ord:

Uttelling for 3000 ord foreslås fastsatt til 1,25 timer.  Dette vil utgjøre kr 395.- pr besvarelse (1,25 x 
316 = kr 395.-).

Dekanvedtaket av 15.12.15 gjaldt kun honorarsats for eksterne. Det er nødvendig også å vedta 
godskriving for interne. I godskrivingsreglementet har vi en allerede en sats for «essays, mid-term-
paper, assignment..» som gir en uttelling på 1,5 klokketime pr besvarelse. Dette gjelder imidlertid 
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for innleveringer for de engelske valgemnene som har hjemmeeksamen etc. og vår vurdering er at 
det muligens er noe for høyt. (Dette vil bli vurdert når godskrivingsreglene gjennomgås).

Grunnen til at det nå foreslås en noe lavere uttelling i godskriving for hjemmeeksamen er at vi 
normalt har en noe lavere uttelling for interne enn for eksterne. Begrunnelsen for dette er i 
hovedsak at de eksterne utfører oppdraget ved siden av annet arbeid, samt at timesatsen vi tilbyr, 
normalt er lavere enn den de har i sin jobb.

Det foreslås med dette at interne godskrives med 1,15 pr besvarelse. 

Forslaget er forelagt fagansvarlig lærer for rettshistorie, Marit Halvorsen, som slutter seg til 
forslaget, men med enighet om at vi foretar en evaluering etter første semester med sensur i fht om 
godskrivingen samsvarer med arbeidet som utføres.

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-
fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/jus/

Forslag til vedtak:

Sensur av hjemmeeksamen på Master i rettsvitenskap med en ordgrense på 300 ord gir følgende 
uttelling:

- Honorar for eksterne sensorer gir en uttelling på 1,25 klokketimer pr besvarelse. Etter 
dagens satser utgjør dette kr 395.- pr besvarelse. 

- Interne lærere godskrives med 1,15 klokketimer pr besvarelse.

Vedlegg:
Dekanvedtak av 15.12.15 Ny evalueringsformer

http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/jus/
http://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/arbeidstid-og-fraver/arbeidstid/arbeidspliktregnskap/jus/
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Dekanvedtak - nye vurderingsformer for Master i rettsvitenskap

Dekanatet slutter seg til PMR sitt forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 og JUS3211 og 

vedtar de nye satsene for honorar. 

Endringen er som følgende:

JUS2211:

- En semesteroppgave med øvre ordgrense på 6000 ord

- En skoleeksamen på 4 timer

- En muntlig eksamen på ca. 20 min. En presentasjon av den innleverte semesteroppgaven, 

som forsvarer og utdyper oppgaven.

Det gis én karakter for hver vurdering, men en samlet karakter på emner/med én samlet karakter 

for JUS2211.

Det fremlagte forslaget innebærer at:

- Dagens obligatoriske 24 timers hjemmeoppgave erstattes av semesteroppgaven.

- En av dagens fakultetsoppgaver erstattes av et tilbud om å levere en prosjektbeskrivelse. 

- Innføring av muntlig eksamen.

JUS3211

- Rettshistorie skilles ut som et eget emne på 8 studiepoeng

- Emnet evalueres med hjemmeeksamen som går over 4 dager med ordgrense på 4000 ord.

- Skoleeksamen for JUS3211 foreslås videreført som en 6 timers skoleeksamen.
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Endringene medfører at undervisningen i rettshistorie vil bli konsentrert til de første ukene av 

semesteret og avsluttes med en hjemmeeksamen. Undervisningen i JUS3211 starter etter at 

hjemmeeksamen i rettshistorie er levert.

Iverksettelse fra og med vår 2017 for JUS2211 og fra og med høst 2016 for JUS3211. 

Dekanatet ønsker en nærmere vurdering av muligheten for å benytte én sensor ved innføring av 

nye vurderingsformer. Dekanatet anbefaler at man vurderer å innføre hjemmeeksamen på ex.fac. 

med én sensor og med karakterskalaen bestått/ikke bestått.  

NYE SATSER: 

Eksamensform Klokketimer Timesats Honorar pr 

besvarelse

Kostnad pr 

kandidat 

(2 sensorer)

Muntlig eksamen, 

20 min.

1,0 316 916 632 kr

Semesteroppgave, 

6000 ord

2,5 316 790 1580 kr

Hjemmeeksamen,

Max 4000 ord

1,5 316 474 948 kr

Økte kostnader

De foreslåtte endringene vil samlet medføre økte sensurkostnader på årsbasis med utgangspunkt i 

prognosen hentet fra eksamensbudsjettet for 2016 til:
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JUS2211: ca kr 850 000.-.

JUS3211: ca kr 400 000.-.

Kostnadene utgjør en total økning pr år i underkant av 1,3 mill fra og med 2017. Under 

forutsetning av at endring for JUS3211 iverksettes fra og med høst 2016, vil dette medføre en økt 

kostnad i eksamensbudsjettet på ca kr 200 000.- for 2016. 

Med hilsen

Hans Petter Graver 

Dekan

Randi Saunes

Seksjonssjef eksamensseksjonen
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