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Nye rutiner for kandidatnummerering
Vi viser til drøfting av rutiner for kandidatnummerering i møte i Studielederforum 23. oktober
(SLF sak 32/14).
Etablert praksis for kandidatnummerering ved UiB har lenge vært å bruke studentnummer
som kandidatnummer. Det er samtidig enighet om at bruken av studentnummer som
kandidatnummer ikke er optimal for emner der besvarelsen skal leveres anonymt. De
forskjellige tekniske alternativer for tildeling av kandidatnummer for bruk i vurderings- og
sensureringsarbeidet ble derfor lagt frem i Studielederforum for diskusjon.
Rutinen som ble valgt er tildeling av et tilfeldig kandidatnummer i en avgrenset nummerserie.
Rutinene vil benyttes ved kandidatnummerering for alle emner, uansett vurderingsform.
Studenten får tildelt kandidatnummer automatisk for det enkelte emne, i forbindelse med
oppmelding i Studentweb til vurdering i emnet. Dette innebærer at kandidatnummer vil være
nytt ved hver vurdering.
Kandidatnummeret vil være tilgjengelig for studenten i Studentweb. Ved skriftlig
skoleeksamen vil studenten også få oppgitt kandidatnummeret i eksamenslokalet, i
forbindelse med identitetskontrollen.
Den nye rutinen tas i bruk fra 1. januar 2015.
Studentene vil få informasjon om endringen på Studentweb, og på nettsiden
http://www.uib.no/utdanning/48731/praktisk-informasjon-om-eksamen. Informasjon om nye
rutiner for kandidatnummerering vil være tilgjengelig på denne nettsiden fra og med uke 49.
Studieadministrativ avdeling vil foreta de endringene i FS som er nødvendige for å ta den
nye rutinen i bruk. Endringene gjennomføres rett etter 1. januar. Mer detaljert informasjon om
dette vil komme i en e-post til FS Superbrukere om kort tid.
Dersom dere har spørsmål om endringen, vennligst ta kontakt med Studieadministrativ
avdeling, førstekonsulent Mette Optun, mette.optun@adm.uib.no .
Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte
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