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Sensorveiledning
Sensorveiledningen fylles med utgangspunkt i emnebeskrivelsen. Dekan avgjør om dette skal
gjøres av emneansvarlig eller annen fagperson.
Tekst i kursiv er forklarende tekst som skal fjernes av fagpersonen som fyller ut sensorveilednigen.
Tekst i rødt fylles ut / endres / fjernes etter behov.
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Sensor plikter å sette seg inn denne sensorveiledningen og følgende vedlagte dokumenter før
eksamen starter:
 Emnebeskrivelse og spesifiserte vurderingskriterier for eksamen (hvis relevant)
 Vurderingsprotokoll
 Avgangsprotokoll (ved avgang)
Resultatet av vurderingen skal fylles inn i vurderingsprotokoll eller Fagpersonweb og signeres av alle
sensorer. Signaturen bekrefter at innholdet i denne sensorveiledningen er lest og forstått, og at
vurderingen er gjort innenfor rammen av emnebeskrivelsen.
Sensor plikter også å sette seg inn i KHiOs etiske retningslinjer før arbeidet starter. Etiske
retningslinjer og taushetserklæring sendes ut sammen med kontrakten, og skal signeres før
arbeidet starter.
Vurderingskriterier
Eksamen skal vurderes i sammenheng med læringsutbyttet som er definert i emnebeskrivelsen.
Hvis det foreligger ytterligere vurderingskriterier for eksamen, skal det vises til et vedlagt
dokument eller tekst som legges til under. Hvis eksamensformen ikke dekker alle punkter i
læringsutbyttebeskrivelsen, bør det spesifiseres hvilke punkter sensor skal vektlegge i sin
vurdering.
Spesifisering av vurderingskriterier basert på læringsutbytte:

Vurderingskriteriene skal ha blitt gjort tilgjengelige for kandidatene i god tid før eksamen.
Karakterfastsettelse
Eksamen vurderes som «bestått» eller «ikke bestått». «Bestått» betyr at kandidaten har oppfylt
kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse, jf. UHRs
anbefalinger.
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Hvis kandidaten ikke oppfyller kravene til læringsutbytte, settes karakteren «ikke bestått».
For emner som benytter karakterskala A-F vises det til UHRs karakterbeskrivelser1.
Dersom det ikke blir enighet mellom sensorene om en karakter, har ekstern sensor eller intern
sensor som ikke er faglærer avgjørelsen, jf. § 6-11, 3. ledd i Forskrift om studier ved Kunsthøgskolen i
Oslo.
Fusk
Ved mistanke om fusk skal det meldes fra til studiekonsulent ved avdelingen.
Begrunnelse
Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved
muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må kravet om slik begrunnelse
framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt, jf. Universitets- og høyskolelovens § 5.
Hvis resultatet blir meddelt kandidaten i samtale med sensor, skal resultatet begrunnes i samtalen.
Ved «ikke bestått» skal begrunnelsen i tillegg gis skriftlig.
Klagerett
Kandidatens klagerett er regulert i Universitets- og høyskolelovens § 5.
Taushetsplikt og etiske retningslinjer
Sensorene er underlagt taushetsplikt, jf. Forvaltningslovens § 13. Eksterne sensorer må signere
taushetserklæring og etiske retningslinjer sammen med kontrakt før arbeidet starter.
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https://www.uhr.no/_f/p1/i4bfb251a-5e7c-4e34-916b85478c61a800/karaktersystemet_generelle_kvalitative_beskrivelser.pdf
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