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Rektorvedtak om midlertidig bestemmelser om gjennomføring av
utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet
av Covid-19 ved NTNU
Fastsatt av rektor ved NTNU den 24.03.2020 med hjemmel i vedtak fra NTNUs styre i S- sak 21/20
den 12.03.2020 § 5 og midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av
rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av Covid-19.
1. Fakultetet kan så langt det er forsvarlig og nødvendig for å bidra til at studentene kan
gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser, gjøre unntak fra forskrifter om
rammeplaner og nasjonale retningslinjer fastsatt med hjemmel i universitets- og
høyskoleloven § 3-2 andre ledd.
2. Unntakene som gjøres av fakultetene gjelder i hovedsak gjennomføring av obligatorisk
praksis, men kan også omfatte endringer av undervisningsform.
3. Unntakene skal bidra til at studentene, så langt det er forsvarlig og nødvendig, ikke blir
forsinket i studiene på grunn av virusutbruddet.
4. I vurderingen av hvilke tiltak som er forsvarlig og nødvendig skal fakultetet legge vekt på at
studenten skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen, samt
sikre at studenten har den nødvendige yrkeskvalifikasjonen ved fullført utdanning.
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5. Rektor ber om at fakultetet holder oversikt over unntak som gjøres.
Rektorvedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 1. september 2020.
Særskilt om fullmakter fra NTNU-styret og Rektor – NTNUs studieportefølje
NOKUT har fastsatt en unntakshjemmel i studietilsynsforskriften, jf. § 2-7. Denne gjelder
institusjoner som ikke er selvakkrediterende. NTNU har myndighet til selv å akkreditere egne
studier, og fakultetenes myndighet til å gjøre nødvendige endringer og tilpasninger følger av den
midlertidige forskriften som NTNUs styre vedtok 12. mars 2020, samt av de bestemmelser som
rektor vedtar med hjemmel i § 5 i den midlertidige forskriften.
Rektor gjør oppmerksom på at de endringer og tilpasninger som gjøres av fakultetene ikke kan
medføre endringer i det samlede læringsutbyttet for utdanningene. Dette er en ramme som både
departementet og NOKUT har lagt til grunn for sine bestemmelser.
Rektor gjør oppmerksom på at fakultetene skal holde oversikt over samtlige endringer og unntak
som gjøres med hjemmel i nevnte fullmakter. Dette innebærer arkivering i ePhorte.
Særskilt om fullmakter fra Kunnskapsdepartementet - rammeplanstudier
18.03.20 vedtok Kunnskapsdepartementet en midlertidig forskrift, jf. vedlegg og brev av 19. mars
2020, for å gi universiteter og høyskoler fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for sine
studenter i den hensikt å hindre at studentene blir forsinket i sitt studieløp. Forskriften gir NTNU
mulighet til å gjøre unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer fastsatt med
hjemmel i uhl. § 3-2 andre ledd. Dette omfatter følgende studieprogram ved NTNU:
Grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7
Grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10
Lektorutdanning for trinn 8-13
Yrkesfaglærerutdanning
Praktisk-pedagogisk utdanning
Barnevernspedagogutdanning
Bioingeniørutdanning
Ergoterapeututdanning
Fysioterapeututdanning
Radiografutdanning
Sosionomutdanning
Sykepleierutdanning
Vernepleierutdanning
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Ingeniørutdanningen
Bachelor i regnskap og revisjon
Helsesykepleierutdanning
Aldring og eldreomsorg
Anestesisykepleie
Barnesykepleie
Intensivsykepleie
Kreftsykepleie
Operasjonssykepleie
Psykisk helsearbeid
Jordmorutdanning
KD gir en generell fullmakt til institusjonene, til å gjøre unntak fra eksisterende rammeplaner og
nasjonale retningslinjer, men den innebærer også noen begrensninger. Fakultetene kan kun
fastsette tiltak eller unntak som er forsvarlige eller nødvendige. I vurderingen må fakultetene blant
annet legge vekt på at studentene skal oppnå det fastsatte læringsutbyttet for utdanningen, og
inneha den nødvendige yrkeskvalifikasjonen ved fullført utdanning.
Hovedmålet er at de tiltak som iverksettes og som fakultetene definerer lokalt kan godkjennes som
ordinær praksis i de utdanningene der dette er aktuelt. Koronaviruset gjør det særlig vanskelig for
studenter å få gjennomført sin praksisperiode som planlagt, og situasjonen gjør det utfordrende å
innfri strenge krav i rammeplanene og i de nasjonale retningslinjene, særlig når det gjelder omfang
av praksis, type praksis, krav til veiledning og praksisoppfølging og når praksis skal avlegges. Med
denne fullmakten utvides handlingsrommet i et forsøk på å sikre at færrest mulig studenter blir
forsinket i sine utdanninger.
Tiltakene skal ikke gå på bekostning av læringsutbyttekravene i studieprogrammene og studentene
skal ha den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning. Rektor vil med dette understreke
at det er de enkelte fagmiljøene som har den beste forutsetning for å finne gode faglige løsninger
som sikrer studentenes læringsutbytte i tett dialog med praksisfeltet. Rektor har merket seg at dette
arbeidet er allerede godt i gang og vil særlig berømme deltagelse i den digitale dugnaden innenfor
lærerutdanningene og innsatsen innenfor helse- og sosialfagutdanningene i et hard presset
arbeidsfelt.
Nytt styringssystem ble innført innen barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-,
fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene slik at det vil være
studenter som omfattes av rammeplanene gjeldende fra 2005 og studenter som omfattes av
rammeplanene som trådte i kraft høsten 2020. Innenfor de øvrige utdanningene kan det også være
studenter som omfattes av overgangsordninger innen rammeplanordningene.
De tiltak som gjøres innenfor rammen av forskriften, er ikke fritak som skal føres på vitnemålet.
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Vedlegg
Midlertidig forskriftsendring om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan
Brev av 19.mars 2020 fra Kunnskapsdepartementet

