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Dekanen har fått seg forelagt en beslutning om å ikke legge til rette for eksamensplasser med 
stasjonær PC i nybygget ved Tullinløkka. 

Bakgrunn for beslutningen 

1. Fakultetets eksamensavvikling vil innen innflytting i nybygget flyttes til UiOs felles lokaler 
for eksamensavvikling i Silurveien. Innfasingen er påbegynt i 2017, og fakultetet vil i løpet 
av året også ta i bruk UiOs felles løsning for digital eksamen, Inspera. 

2. Nybygget ved Tullinløkka er planlagt med 450 eksamensplasser med stasjonær PC basert på 
den infrastruktur som fakultetet pr. i dag har i andre leide lokaler. 

3. Som følge av at fakultetet ikke lenger skal arrangere digital eksamen i egne, leide, lokaler, 
faller behovet for denne infrastrukturen bort. 

4. Når eksamensplassene med stasjonær PC faller bort, bør det legges til rette for et antall 
lesesalsplasser med stasjonær PC for studenter som ikke har tilgang til egen PC. 

Beslutning 

1. Fakultetet ber UiOs Eiendomsavdeling meddele byggherren Entra at fakultetet ikke har 
behov for infrastruktur for 450 eksamensplasser med stasjonær PC slik beskrevet i 
leveringsbeskrivelsen. 

2. Fakultetet ber videre om at den beregnede besparelsen ved endringen benyttes til å 
realisere andre studiekvalitetstiltak som fakultetet ønsker å prioritere i bygget. 

3. Fakultetet ber om at det legges til rette infrastruktur for studentarbeidsplasser 
(lesesalsplasser) med stasjonære PC-arbeidsstasjoner i de planlagte lesesalene i byggets 2. 
etasje. 
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Med hilsen 
 
Dag Michalsen 
dekan 

Steinar Hafto Myre 
seksjonssjef 
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Om behov for infrastruktur for PC-eksamensplasser i nybygget ved Tullinløkka 

Fakultetsadministrasjonen foreslår å ikke legge til rette for PC-eksamensplasser i nybygget ved 

Tullinløkka. 

Bakgrunn 

I romprogrammet for nybygget er det satt av 900 studentarbeidsplasser (lesesalsplasser). Med 

utgangspunkt i at fakultetet fra 2012 begynte innfasing av digital eksamen på en UiO-utviklet 

løsning (DIGEX), ble det i romprogrammet lagt inn en forutsetning om at 450 av disse plassene 

skal ha infrastruktur for PC-arbeidsplass (strøm og nettverk) og stasjonære PC´er. Man ville med 

dette erstatte de PC-arbeidsplassene som i dag brukes til eksamen i Domus Nova og St. Olavs gt. 

24, i det disse byggene fraflyttes når vi overtar nybygget. 

Silurveien og Inspera endrer forutsetningene 

UiO legger nå opp til at eksamensavviklingen skal skje i Silurveien med Inspera som valgt 

plattform for digital eksamen. Som følge av dette vil DIGEX avvikles, og fakultetets behov for å 

sette av lesesalsplasser til eksamensavvikling opphøre – forutsatt at Silurveien har kapasitet til å ta 

i mot våre kandidater. 

Planlegging av nybygget – behov for beslutning 

Fremdriften i detaljprosjekteringen tilsier at etasjeplaner og møbleringsplaner låses i september 

2017, og arbeidet med utarbeidelse av beslutningsunderlag foregår i disse dager i samråd med 

interiørarkitekt og arkitekt.  

Dersom halvparten av lesesalsplassene skal planlegges som PC-arbeidsplasser med stasjonære 

PC´er, vil dette påvirke utformingen av lesesalene i den forstand at utforming og plassering av 

møbler må ta høyde for installasjonene, samt at tilførsler av strøm og nettverk må prosjekteres. 

Dersom fakultetet ikke har behov for denne infrastrukturen, åpner det andre muligheter for 

møblering – og endrer behovet for prosjektering av infrastruktur. 
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Forslag til beslutning 

Forutsatt at fakultetet nå legger til grunn at digital eksamen skjer på plattformen Inspera og i 

Silurveien fra senest høsten 2019, er det ingen grunn til å planlegge for avvikling av digital 

eksamen i nybygget. 

Det foreslås derfor at fakultetet meddeler UiOs Eiendomsavdeling at romprogrammet endres slik 

at det ikke lenger er behov for infrastruktur for stasjonære PC-arbeidsplasser for eksamensbehov. 

Dette gjøres under forutsetning av at innsparinger i prosjektet som følge av dette brukes til å 

realisere andre studiekvalitetstiltak som fakultetet ønsker å prioritere. Fakulteter legger til grunn 

av Eiendomsavdelingen ber prosjekterende om å beregne besparelsen. 

Forslaget er forelagt fakultetsdirektøren, studiedekanen og Avdeling for fagstøtte som alle slutter 

seg til det. 

 

Saksbehandlere: Tor Inge Rosvoll og Steinar Hafto Myre 

 

Kopi: Eksamensleder Randi Saunes. 
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