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Informasjon om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, 27.
april 2021
Som det er informert om tidligere, er det begrensede muligheter for fysiske eksamener. Den nasjonale
deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi kan derfor ikke gjennomføres som normalt. Den nasjonale
eksamenen gjennomføres 27. april 2021 som digital hjemmeeksamen og administreres fra institusjonene slik
tilfelle var høsten 2020. Eksamenssettet vil inneholde lignende type oppgaver som høsten 2020.
•

Eksamen gjennomføres ikke med nasjonal felles sensur. Institusjonene administrerer lokal eksamen
med eksamensoppgaver utviklet av NOKUT.

•

Faggruppen lager felles eksamenssett til bruk ved digital hjemmeeksamen. Eksamen besvares i
utdanningsinstitusjonens eget system. Institusjonene må informere studentene om hvordan eksamen
blir gjennomført og gi teknisk instruks.

•

Den digitale hjemmeeksamen vil være en 3-timers eksamen og vil finne sted 27. april i tidsrommet
09.00.–12.00.

•

Alle hjelpemidler er tillatt.

•

Samarbeid og kommunikasjon med andre er ikke tillatt, og besvarelsen skal være studentens
individuelle arbeid (se institusjonens reglement for eksamen).
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•

Det kreves ikke kildehenvisninger i besvarelsen.

•

Sensur vil foregå lokalt. Det betyr at sensorer administreres fra det lokale eksamenskontor.
Vi anbefaler at institusjonene bruker minst én ekstern sensor, og vi formidler gjerne kontakt.

•

Hvis eventuelle klager på formelle feil etter eksamen handler om eksamensoppgavene, ber vi dere
sende klagen eller en beskrivelse av den til NOKUT. NOKUTs faggruppe vil da gi dere en tilbakemelding
til bruk som et saksgrunnlag for lokal klagebehandling.

•

NOKUT vil hente inn informasjon om eksamensgjennomføringen fra institusjonene, samt resultater fra
sensuren. NOKUT vil ikke kunne gjøre de normale sammenstillingene og analysene, men bruke
datamaterialet til videre kvalitetsutvikling.

Institusjonene må så snart som mulig informere studentene om hvordan eksamen skal gjennomføres.

Med hilsen

Ole-Jacob Skodvin
analysedirektør

Katarzyna Tarnowska
rådgiver
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