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Rektorvedtak – midlertidige bestemmelser om utsatt eksamen studieåret 2019-2020
grunnet forhold relatert til koronavirus

Utsatt eksamen reguleres i studieforskriftens bestemmelse § 5-6 hvor det er fastsatt et skille mellom
skriftlig eksamen under tilsyn og muntlig eksamen, jf. § 5-6 (1) og andre vurderingsformer § 5-6 (2).
Dersom disse bestemmelsene skal gjøres gjeldende for vårens eksamener betyr dette blant annet at
studenter som har fått endret eksamensform fra skriftlig eksamen under tilsyn til hjemmeeksamen
mister rett til utsatt eksamen ved stryk (kontinuasjonseksamen), samt fastsatt tidsperiode for utsatt
eksamen.
Det er rektors vurdering at studenter som skal opp til eksamen våren 2020 har hatt en annen
eksamens- og undervisningssituasjon enn vanlig og det er av den grunn ønskelig å utvise en mer
fleksibel tilpasning til utsatt eksamen etter våreksamen 2020 enn hva studieforskriftens
bestemmelser ordinært legger opp til. Rektor vil at alle som har hatt hjemmeeksamen i
vårsemesteret 2020, og som enten har hatt gyldig fravær eller stryk, skal få utsatt eksamen i de
emner som ikke ordinært har eksamen hvert semester. Dette vil også bidra til færre forsinkelser i
studentenes studieløp, samt større forutsigbarhet og lik behandling på tvers av studieprogrammene.
Det arbeides fremdeles med å finne løsninger for tilfeller hvor eksamen ikke kan gjennomføres som
planlagt.
Bestemmelsene gjelder emner som kun har en ordinær eksamen per studieår, med unntak av pkt. 4.
Utfyllende regler og/eller emnebeskrivelsen angir om emnet har en eller to ordinære eksamener i
løpet av studieåret.
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Midlertidige bestemmelser om utsatt eksamen studieåret 2019-2020 grunnet forhold
relatert til koronavirus
Fastsatt av rektor ved NTNU den 24.04.2020 med hjemmel i vedtak fra NTNUs styre i S-sak 21/20 den
12.03.2020 § 5.

1. Gjelder for emner der vurderingsformen er endret fra skriftlig eksamen under tilsyn til
hjemmeeksamen pga forhold relatert til koronavirus våren 2020, og eksamen ikke ordinært
arrangeres hvert semester:
• Studenter som har gyldig fravær eller strøk våren 2020 har rett til å fremstille seg til utsatt
eksamen.
• Endret vurderingsform våren 2020, opprettholdes for utsatt eksamen, dersom ikke annet er
beskrevet i den opprinnelige emnebeskrivelsen.
• Utsatt eksamen avvikles med samme antall timer og med samme karakterskala som våren
2020.
• Utsatt eksamen arrangeres i uke 32-34 for emner som normalt har utsatt eksamen i august.
Dette er emner som kun har én ordinær eksamensperiode i løpet av studieåret. For emner
hvor det arrangeres eksamen to ganger i året, gis studentene mulighet til ny vurdering i
neste ordinære eksamensperiode.
• Utsatt eksamen kan endres til muntlig eksamen dersom dette fremgår av den opprinnelige
emnebeskrivelsen.
2. Gjelder for emner der vurderingsformen opprinnelig er fastsatt som hjemmeeksamen våren
2020, og eksamen ikke ordinært arrangeres hvert semester:
• Studenter som har gyldig fravær eller stryk ved siste ordinære eksamen har rett til å
fremstille seg til utsatt eksamen.
• Utsatt eksamen skal være avviklet i løpet av høsten 2020.
3. Gjelder for emner der vurderingsformen opprinnelig er fastsatt som muntlig eksamen eller er
endret pga forhold relatert til koronavirus, og eksamen ikke ordinært arrangeres hvert
semester:
• Studenter som har gyldig fravær eller stryk til eksamen våren 2020 har rett til å fremstille
seg til utsatt eksamen, jf. § 5-6 (1) i forskrift om studier ved NTNU.
Ad punkt 1-3 er det en forutsetning at studenten, for å få adgang til eksamen, har møtt til siste
ordinære eksamen.
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4. For emner med andre vurderingsformer, herunder de som har fått endret vurderingsformen
pga forhold relatert til koronavirus våren 2020 gjelder § 5-6 (2) i forskrift om studier ved
NTNU:
• § 5-6 (2) i forskrift om studier ved NTNU gjelder fortsatt for disse emnene. Dette omfatter
også emner som har ordinær eksamen to ganger per studieår.
• § 5-6 (2) i forskrift om studier ved NTNU: fakultetet skal, hvis det har betydning for
progresjonen i studiet, sørge for at studenter med gyldig fravær kan få gjennomført sine
vurderinger.
5. Gjelder for emner som krever fysisk oppmøte på campus hvor det ikke er mulig å endre
vurderingsform våren 2020:
• Dersom forholdene tilsier at det blir mulig å avvikle disse eksamenene, skal disse
gjennomføres i løpet av august, og fortrinnsvis i perioden uke 32-34.
• Dersom disse eksamenene ikke kan avvikles i august, må eksamenene utsettes inntil
eksamen kan avholdes. Rektor forventer at denne gruppen prioriteres så snart
eksamensavviklingen er mulig.
6. Gjelder for studenter som har avlagt eksamen høsten 2019 i emner som har utsatt eksamen i
august 2020:
• Dersom det åpnes for at disse eksamenene kan avvikles som normalt på campus i august,
skal disse gjennomføres som beskrevet i opprinnelig emnebeskrivelse i perioden uke 32-34.
• Beslutning om gjennomføring på campus tas innen 21. mai 2020.
• Dersom utsatt eksamen pga forhold relatert til koronavirus må endres til hjemmeeksamen,
eller andre digitale vurderingsordninger off campus, kan karakterskala i emnet endres fra
bokstavkarakter til bestått / ikke bestått under forutsetning av at studenter ikke allerede
har fått bokstavkarakter på delvurdering i emnet 2019/20, jf. rektorvedtak av 19.03.20.
7. Eksamensperiode:
• Rektor fastsetter at perioden for utsatt eksamen blir uke 32-34 for emner som normalt har
utsatt eksamen i august.
• For avlyst eksamen som var opprinnelig planlagt før utgangen av mars 2020, fastsettes
periode for utsatt eksamen til uke 24.
Rektorvedtaket trer i kraft straks.
Eksamensplan for utsatt eksamen legges av Avdeling for studieadministrasjon (SA). En bestilling vil
bli sendt ut til fakultetene.

