1 av 3
Rektor

Dato
07.02.2022

Referanse
2020/8486/AMS

Notat
Til:

Fakultetene, de sentrale studieavdelingene, forvaltningsutvalgene, Studenttinget,
Studentombudet

Kopi til:

Inger Anne Fånes Sætermo, Janne Østvang

Fra:

Rektor

Signatur:

Dokumentet er elektronisk godkjent

Rektorvedtak - Forlengelse av midlertidig forskrift til 15.09.22 på grunn av
koronavirus
Fastsatt av rektor ved NTNU den 07.02.22 med hjemmel i midlertidig forskrift, opprinnelig vedtatt av
NTNUs styre 12.03.20, og vedtak om forlengelse av forskriften den 25.01.22 (S-sak 02/22).
NTNUs styre har i møte den 25.01.22 forlenget NTNUs midlertidige forskrift om ekstraordinære
tiltak i forbindelse med koronavirus til 15.09.22. Forlengelsen er begrunnet i smittesituasjonen og
den usikkerhet som har oppstått i forbindelse med den nye varianten av koronaviruset (omikron).
1. Egenmelding ved sykdom el.
Adgangen for studentene til å benytte egenmelding ved sykdom forlenges til 15.09.22.
2. Utdanninger underlagt KDs rammeplaner
Kunnskapsdepartementet har forlenget den midlertidige forskriften om gjennomføring av
utdanninger regulert av rammeplan til 01.07.22. Forskriften gir institusjonene mulighet til å gjøre
unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer fastsatt med hjemmel i
universitets- og høyskoleloven § 3-2 andre ledd. Unntak skal være begrunnet i smittevern/utbrudd
av koronavirus. Nødvendige tiltak skal sikre at læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen
oppnås.
3. Doktorgradsutdanningen
Midlertidige bestemmelser angående doktorgradsutdanningen, jf. rektorvedtak den 16.03.20,
forlenges til 15.09.22.
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
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.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato
07.02.2022

2 av 3
Referanse
2020/8486/AMS

4. Utsatt eksamen - studieåret 21/22
På grunn av koronavirus og smittevernhensyn er en rekke eksamener endret fra skriftlig
skoleeksamen til andre vurderingsformer våren 22. Høsten 21 ble også enkelte eksamener omgjort
til hjemmeeksamen midt i eksamensperioden. Det er dermed behov for å klargjøre hvilke regler
som skal gjelde for utsatt eksamen.
For utsatt eksamen for studieåret 21/22 gjelder følgende:
I emner hvor skriftlig eksamen med tilsyn har blitt endret (høsten 21) eller vil bli endret (våren 22)
til hjemmeeksamen med samme eller færre antall timer, får studenten rett til utsatt eksamen i
samsvar med NTNUs studieforskrift § 5-6 (1). Dette vil gjelde der eksamen ordinært arrangeres en
gang i studieåret. Mer detaljerte bestemmelser følger nedenfor.

1.
Gjelder for emner der vurderingsformen er endret fra skriftlig eksamen under tilsyn til
hjemmeeksamen pga. forhold relatert til koronavirus høsten 2021 og eksamen ikke ordinært
arrangeres hvert semester:
•
•
•
•
•

Studenter som har gyldig fravær eller strøk høsten 2021, har rett til å fremstille seg
til utsatt eksamen.
Endret vurderingsform høsten 2021 opprettholdes for utsatt eksamen dersom ikke
annet fremgår i emnebeskrivelsen.
Utsatt eksamen avvikles med samme antall timer og med samme karakterskala som
høsten 2021.
Utsatt eksamen arrangeres i uke 32-34 for emner som normalt har utsatt eksamen i august.
Utsatt eksamen kan endres til muntlig eksamen dersom dette fremgår av
emnebeskrivelsen.

For emner hvor det arrangeres ordinær eksamen to ganger i studieåret, gis studentene mulighet til
ny vurdering ved neste ordinære eksamen. Unntak gjelder for emner der praksis har vært at det
gis utsatt eksamen selv om emnene ordinært har hatt eksamen to ganger i studieåret.
Tilsvarende som ovenfor gjelder der vurderingsformen endres fra skriftlig eksamen under tilsyn til
hjemmeeksamen med samme eller færre antall timer pga. koronavirus våren 22.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato
07.02.2022

3 av 3
Referanse
2020/8486/AMS

2.
Gjelder for emner der vurderingsformen opprinnelig er fastsatt som muntlig eksamen eller er
endret til muntlig pga. forhold relatert til koronavirus, og eksamen ikke ordinært arrangeres hvert
semester:
•

Studenter som har gyldig fravær eller stryk til eksamen høsten 21 eller våren 22, har rett til
å fremstille seg til utsatt eksamen, jf. § 5-6 (1) i forskrift om studier ved NTNU.

For både punkt 1 og 2 er det en forutsetning at studenten, for å få adgang til utsatt eksamen, har
møtt til siste ordinære eksamen eller hadde gyldig fravær ved siste ordinær eksamen.
3.
For andre vurderingsformer følges NTNUs studieforskrift § 5-6 (2).

Midlertidige bestemmelser/rektorvedtak relatert til koronavirus ligger på følgende nettside:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Generelle+lover+og+regler+-+studier

