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Rektorvedtak - Forlengelse av ekstraordinære tiltak på grunn av koronavirus til
15.01.22
Fastsatt av rektor ved NTNU den 28.06.2021 med hjemmel i midlertidig forskrift vedtatt av NTNUs
styre 12.03.2020 § 5 og styrets vedtak om forlengelse av forskriften den 17.06.2021 (S-sak 38/21).
NTNUs styre har i møte den 17.06.2021 forlenget den midlertidige forskriften om ekstraordinære
tiltak i forbindelse med koronavirus til 15.01.2022. Forlengelsen er begrunnet i at Trondheim
kommune har fått forlenget avtalen om bruk av Eksamenshuset på Sluppen som vaksinasjonslokale
ut 2021. Dette fører til at det blir mindre plass for avvikling av skriftlig eksamen med tilsyn høsten
2021. Det er dermed behov for å endre vurderingsform for en del eksamener. Det har vært dialog
mellom fakultetene og Avd. for studieadministrasjon om hvilke emner som skal prioriteres for
skriftlig eksamen med tilsyn. Forlenging av den midlertidige forskriften gir fakultetene myndighet til
å endre vurderingsform i forhold til det som opprinnelig var vedtatt. Det er også behov for å kunne
bruke første uka i januar 2022 for avvikling av eksamen.
Adgangen for studentene til å benytte egenmelding ved sykdom e.l. gjelder til 15.09.21, jf. tidligere
rektorvedtak 11.02.21. Dette forlenges ikke.
Kunnskapsdepartementet har forlenget sin midlertidige forskrift om gjennomføring av utdanninger
regulert av rammeplan til 01.01.2022.
Rektor har vedtatt følgende:
Første uka i januar 2022 kan ved behov brukes til avvikling av skriftlig eksamen med tilsyn for
emner som anses dårlig egnet til å prøve studentenes kunnskaper ved hjemmeeksamen.
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Når vurderingsformen endres, kan karakterskala endres. Rektor oppfordrer til at den karakterskala
som opprinnelig er fastsatt beholdes selv om vurderingsformen endres.
Rektor forlenger Midlertidige bestemmelser angående doktorgradsutdanningen, jf. rektorvedtak
den 16.03.20.

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

