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Retningslinjer for sensur ved NLA Høgskolen 

1. Det skal utarbeides sensorveiledning til hver eksamen. 
 

2. Eksterne sensorer skal ha minst én av følgende kvalifikasjoner: 

  

    a. være ansatt på høgskolelektor- eller amanuensisnivå, eller høyere nivå 
 ved universitet, høgskole eller annen forskningsinstitusjon 

b. ha dokumentert vitenskapelig kompetanse som kvalifiserer for ansettelse 
som minimum høgskolelektor eller amanuensis ved universitet,  
høgskole eller annen forskningsinstitusjon. 

   

På andre nivåer enn masternivå kan eksterne sensorer som ikke har kvalifikasjoner 
etter første ledd bokstav a og b, godkjennes dersom de er kvalifisert innen 
vedkommende emne gjennom relevant utdanning og yrkespraksis. 
Eksterne sensorer skal ikke ha vært ansatt ved NLA Høgskolen i det studieåret de 
sensurerer. 
 

3. Eksterne sensorer blir oppnevnt av avdelingsleder (etter ny organisasjons-modell).  
Det skal orienteres om bruken av eksterne sensorer i forbindelse med årsrapporter, 
inkludert i kvalitetsrapporten. 
 

4. Hovedregelen bør være at ekstern sensor avgjør når det er uenighet 
mellom intern og ekstern sensor. Dersom det blir benyttet bare en sensor på en del 
av besvarelsene, bør tvilstilfeller drøftes med ekstern sensor. I særlige tilfeller bør 
det oppnevnes en tredje sensor.  
 

5. Omfanget av sensur:  
o Det skal være to sensorer på muntlig eksamen og på andre eksamener som 

ikke lar seg etterprøve, en av disse kan være ekstern. 
o Det skal være to sensorer på bacheloroppgaver. En av disse bør være ekstern. 
o På andre eksamener skal det i tillegg til intern sensor hvert år bli benyttet 

ekstern sensor på minst 1/3 av emnene, slik at alle emnene i løpet av en 
treårsperiode har hatt ekstern sensur. 

o For store kull kan ekstern sensor benyttes på en fastsatt del av besvarelsene. 
Denne vurderingen skal da være grunnlag for vurdering av de øvrige 
besvarelsene.  



 

6. Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av 
kandidatenes selvstendige arbeid i høyere grad. 
 

7. Ved ny sensurering etter §§ 5-2 og 5-3 (klage) benyttes minst to nye sensorer, 
hvorav minst én ekstern.  

I tillegg suppleres retningslinjene med UH-lovens krav i § 3-9.  

 

Retningslinjene gjelder fra tidspunkt fastsatt av styret for NLA Høgskolen 

 
 
 
 
Vedtatt i LOKUT 14.mars 2017. Punkt 5.endret av LOKUT 22.januar 2018. 
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