Godkjente vurderingsformer ved Nord universitet – med virkning fra 1.august 2019 (Rektorvedtak 04.07.2019)
Viser til forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-01-31-63
- Det skal komme frem av emnebeskrivelsen om eksamen er individuell eller i gruppe.
- I tilfeller hvor vurderingen gjennomføres som gruppeeksamen skal gruppa gis samme karakter.
- Kandidaten skal sikres anonym sensur ved alle eksamener hvor ikke vurderingsformen umuliggør det.
Undervisningsaktiviteter
Navn
AK/AR

Arbeidskrav
Arbeidskrav
Assessment task

Vurd.utrykk

Anb. System

Godkjent/ikke
godkjent

Fagpersonweb

Ansv.
enhet
Fakultet

Beskrivelse
•

•
•
•

OD/-

Obligatorisk deltakelse
Obligatorisk deltaking
Compulsory participation

Godkjent/ikke
godkjent

Fagpersonweb

Fakultet

•

Eksempel

Del av type
undervisningsvurdering hvor
det kan gis veiledning
underveis.
Arbeidskravet kan bearbeides
flere ganger før endelig
levering.
Settes hovedsakelig som vilkår
for å få gå opp til eksamen.
Ved ikke godkjent (=ikke levert)
vil studenten kunne nektes
eksamensadgang.

Kan brukes som
ulike
innleveringsarbeider
/aktiviteter.
Eksempel kan være
akademisk skriving,
fagtekst,
refleksjonsnotat osv.

Obligatorisk deltakelse ivaretar
aktivitet/undervisning som gir
en vesentlig kompetanse
(ferdighet) som ikke lar seg
prøve ved ordinær eksamen.

Kan brukes ved
undervisningsaktivit
eter som lab,
ferdighetsøving,
ekskursjoner,
gruppeøvelser osv.

•

Eksamensaktiviteter
Navn
SK/S

Skriftlig skoleeksamen
Skriftleg skuleeksamen
Written school examination

Vurd.utrykk

Anb. System

A-F,
Bestått/ikke
bestått

Inspera

Ansv.
enhet
Eksamen

Beskrivelse
•
•
•

HJ/H

Hjemmeeksamen
Heimeeksamen
Take-home examination

A-F,
Bestått/ikke
bestått

Inspera

Eksamen

•
•
•

OP/O

Oppgave
Oppgåve
Written assignment

A-F,
Bestått/ikke
bestått

Inspera

Eksamen

•
•
•
•

MA/L

Mappe
Mappe
Portfolio

A-F,
Bestått/ikke
bestått

Inspera

Eksamen

Kan settes som vilkår for å gå
opp til eksamen eller for å få
endelig karakter i et emne.

•

•

Eksamen under tilsyn.
Individuell skriftlig eksamen i
universitetets lokaler.
Gjennomføres digitalt eller med
penn og papir.
Eksamen uten tilsyn.
Fastsatt og avgrenset tid for
utlevering og innlevering.
Kan gjennomføres individuelt
eller i gruppe.
Skriftlig/praktisk arbeid uten
tilsyn.
Fast dato for innlevering
Det kan gis veiledning,
men ikke helt frem
til innleveringsfrist.
Kan gjennomføres individuelt
eller i gruppe.
Flere elementer som samlet
utgjør et vurderingsgrunnlag og
som etter en helhetsvurdering
gis en samlet karakter.
Fast dato for
ferdigstillelse/innlevering.

Eksempel

Semesteroppgave,
bacheloroppgave,
masteroppgave,
tema, prosjekt.

Eksempelvis
skriftlige arbeider,
artsprøver,
lab.øvelse,
refleksjonsnotat,
kunstnerisk arbeid
e.l. som inngår i
samme mappe. Skal

•
•
•

MU/M Muntlig
Munnleg
Oral examination

A-F,
Bestått/ikke
bestått

Fagpersonweb

Fakultet

•
•

PE/T

Praktisk eksamen
Praktisk eksamen
Practical examination

A-F.
Bestått/ikke
bestått

Fagpersonweb

Fakultet

•

•

Arbeidene/mappedelene
beskrives i emnebeskrivelsen.
Kan gis veiledning på hver
enkelt del.
Skal ikke inneholde ulike
selvstendige vurderingsformer.

ikke inneholde ulike
selvstendige
vurderingsformer.

Muntlig eksaminasjon med
fastsatt og avgrenset tid for
gjennomføring.
Kan gjennomføres individuelt
eller i gruppe

Kan også være
presentasjon.

Praktisk eksamen som kan
inneholde skriftlig rapport,
muntlig utspørring el. som del
av helhetlig vurdering.
Fastsatt og avgrenset tid for
gjennomføring.

Vurdering av
studenten i praktisk
arbeid som på
kjøkken, lab, scene,
ferdighetstrening el.

PR/P

Praksis
Praksis
Professional practice

Bestått/ikke
bestått

Fagpersonweb

Fakultet

•

Kan inneholde skriftlige
rapporter e.l. som en del av
helhetsvurderingen.

Praksis hvor
studenten deltar i
normalt arbeid i
aktuelt fagmiljø i
virksomhet/øvingsar
ena el.

(OMU)

Oppgave med justerende
muntlig

A-F

Inspera/Fag
personweb

Eksamen/
Fakultet

•

Vurderingsform som består av
et selvstendig arbeid som gis en
foreløpig karakter.
Karakteren kan justeres til gunst
eller ugunst på bakgrunn av

Eksempler er
masteroppgaver
med muntlig
justering.

•

•
•

SV/SA

Sammensatt vurdering
Samansett vurdering
Compound assessment

A-F,
Bestått/ikke
bestått

•

etterfølgende muntlig
eksaminasjon, presentasjon
eller prøveforelesning.
Ved klage på sensur er det
skriftlige arbeidet gjenstand for
klage.
Både foreløpig og endelig
karakter skal registreres i FS.
Ingen selvstendig
vurderingsform, men et uttrykk
for hvordan flere selvstendige
vurderingsformer kan slås
sammen og vektes.

