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Rektorvedtak – Midlertidige bestemmelser angående doktorgradsutdanningen
grunnet den ekstraordinære situasjonen med koronavirus
Bakgrunn
Den ekstraordinære situasjonen på grunn av koronaviruset medfører behov for midlertidige
bestemmelser til ph.d. – forskriften. Rektor har fastsatt midlertidige bestemmelser som åpner for
unntak fra ph.d. -forskriften, se tilslutt i dokumentet.
For disputas gjelder følgende:
- Disputaser skal inntil videre gå som planlagt på følgende måte:
o Gjennomføres med kandidat og administrator fysisk tilstede så langt det lar seg gjøre.
o Opponenter er med på egnet digitalt verktøy med toveiskommunikasjon
o Publikum følger disputas på egnet digitalt verktøy med toveis kommunikasjon
-

Dersom kandidaten ikke kan være fysisk tilstede på grunn av koronautbruddet, kan kandidaten
delta på Skype. Veileder bevitner at det er riktig kandidat.
Grunnen til at vi fortsatt åpner for å gjennomføre disputas med kandidat tilstede er at ansatte
som ikke er i karantene eller isolasjon, kan komme på jobb ved behov. Dvs. at en kandidat
kan være tilstede på NTNU for å gjennomføre en disputas dersom hen ikke er i karantene eller
isolasjon.

Koronautbruddet kan gi ph.d.-kandidaten forsinkelse i arbeidet av forskjellige årsaker. Eventuelle
forlengelser avgjør fakultetene i samråd med HR. Vanlige regler for fravær for arbeidstakere gjelder,
sammen med de ekstraregler som myndighetene fastsetter.

Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
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postmottak@adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/administrasjon

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 80 11

Saksbehandler
Anne Marie Snekvik
Tlf: + 47 73 59 52 94

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Midlertidige bestemmelser angående doktorgradsutdanningen grunnet den
ekstraordinære situasjonen med koronavirus
Fastsatt av rektor ved NTNU den 16.03.2020 med hjemmel i vedtak fra NTNUs styre i S- sak 21/20
den 12.03.2020 § 5.
1. Bestemmelser i midlertidig forskrift vedtatt av NTNUs styre den 12. mars 2020 om
vurderingsform med mer gjelder også for ph.d. -utdanningen.
2. Der ph.d. -forskriften bruker begrepet «normalt», kan den ekstraordinære situasjonen på grunn
av koronavirus være et forhold som kan begrunne unntak fra bestemmelsen.
3. Fakultetet kan forlenge følgende absolutte frister i ph.d. – forskriften på grunn av forhold
relatert til koronavirus:
§ 14, siste avsnitt – frist for kandidaten til å innlevere skriftlige merknader til komiteens
sammensetning kan forlenges
§ 15-2, tredje avsnitt – frist for kandidaten til å levere materiale som dokumenterer kritisk
refleksjon kan forlenges
§ 15-3, tredje avsnitt – frist for når bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge kan
forlenges med inntil en måned
§ 17, andre avsnitt - frist for kandidaten til å fremme søknad om ny bedømmelse kan
forlenges
§ 19-1, andre avsnitt – frist for kandidaten til å avlegge prøveforelesning etter kunngjort tittel
for prøven kan forlenges
§ 20, andre avsnitt – frist for kandidaten til å avholde ny prøveforelesning eller prøve over
oppgitt emne ved ikke godkjent resultat kan forlenges.
4. Kravet til offentlig disputas er tilfredsstilt dersom offentligheten gis mulighet til å følge
disputas via egnet digitalt verktøy og på den måten også gis anledning til å kommentere ex
auditorio.
5. Bestemmelsene anvendes tilsvarende ved avleggelse av dr.philos. -graden så langt de passer.

Rektorvedtaket trer i kraft straks og gjelder fra vedtaksdato og til den 15.09.2020.

