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Undervisningsregnskap ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Som del av instituttenes undervisningsregnskap har hver enkelt vitenskapelige ansatt 
registrert sin egen undervisning, veiledning og sensur i et eget nettbasert system. Fra og 
med høsten 2014 er det besluttet å ikke lenger bruke dette systemet. Bakgrunnen for 
omleggingen er blant annet tekniske utfordringer ved systemet og at det er krevende å sikre 
tilstrekkelig datakvalitet.

I stedet for egenregistrering vil fakultetet forsøke å bruke data fra Felles studentsystem (FS)
som grunnlag for et undervisningsregnskap. Dette vil primært være data som blir registrert i 
FS i forkant av et undervisningssemester og i forbindelse med sensur.

Følgende data vil kunne brukes:

- Undervisningsdata på emnenivå: Individdata for den enkelte foreleser vil være mulig 
å hente ut dersom det aktuelle instituttet registrerer foreleser i FS som del av 
timeplanarbeidet. 

- Sensurdata på individnivå: I tillegg til interne sensorer vil det også være mulig å fange 
opp eksterne sensorer. Kvaliteten på innlagte data i FS er pr. i dag ikke god nok, men
studieseksjonen ved fakultetet har sammen med studieadministrasjonene ved 
instituttene igangsatt et arbeid for å bedre registreringen av eksamenskommisjoner
og sensuroppdrag.

- Veiledningsdata ned på individnivå: Foruten interne veiledere vil det være mulig å 
hente ut data om eksterne veiledere, dersom disse er registrert som fagpersoner i FS. 
Kvaliteten på veiledningsdata er pr. i dag stort sett god, med noen mangler.

Studieseksjonen vil i januar 2015 begynne arbeidet med å hente ut og sammenstille data fra 
høstsemesteret 2014. Dette må betraktes som en prøveperiode, og fakultetet kan derfor ikke 
garantere at alle data vil være komplett, jf. problemstillingene med registrering nevnt ovenfor.
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