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Sak:

Forslag om kildehenvisninger i løsningsforslag til eksamensoppgaver
Innstilling til vedtak:
Programstyret støtter ikke studentenes forslag om kildehenvisning i løsningsforslag til
eksamensoppgaver, men vil henvise til det forestående arbeidet med å ytterligere styrke kvaliteten
i eksamensarbeidet på alle nivåene i legeutdanningen. En ordning med eksamensappell som ved
NTNU kan vurderes i denne sammenheng.

Begrunnelse:
Vedlagte sak fra studentene legges med dette frem for Programstyret for behandling. Studentene
foreslår at sensorveiledningene knyttet til alle eksamenene bør inneholde kildehenvisninger til
hvert svar. Studentene argumenterer med at dette vil gjøre det lettere for
sensor/eksamenskommisjon å gjøre en selvstendig vurdering av kvaliteten på oppgaven, vurdere
om dette er kunnskap som man bør forvente av en student og vurdere om svaret på oppgaven er
korrekt.
Forslaget fra studenten er lagt frem for leder for PEU og leder for eksamenskommisjonen på 6.
året. Tilbakemeldingen er enstemmig. Dette er ikke en ønskelig ordning. Alle eksamensoppgaver
blir i respektive eksamenskommisjoner kontrollert i forhold til hva som er «up to date», NEL og
andre nasjonale retningslinjer, før de sendes til PEU. PEU sørger i sin tur for at alle
oppgavesettene er tilstrekkelig kvalitetssikret.
Leder for PEU foreslår som et alternativ å se nærmere på systemet de anvender ved NTNU med
eksamensappell, der man har satt i system at studentene gir tilbakemelding om enkeltoppgaver de
mener har fungert dårlig. Det vil i tillegg til de ordningene vi har i dag fungere som ytterligere
kvalitetskontroll.
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