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Fjerde eksamensforsøk
Formelle krav til søknaden:
•

Studenten må påse at søknaden er sendt innen søknadsfristen, dvs. ordinær
oppmeldingsfrist.

Dersom søknaden ikke er sendt innen fristen, kan søknaden bli avvist.
Et fjerde eksamensforsøk gis som hovedregel ved ordinær eksamen/vurdering. I særlige tilfeller kan
søknad innvilges til utsatt eksamen, dersom denne likevel arrangeres.
Søknad om fjerde eksamensforsøk innvilges som hovedregel, men kan avslås dersom:
•
•

Det aktuelle emnet ikke inngår i studentens utdanningsplan.
Studenten har fire ikke-beståtte eksamensforsøk i andre emner i utdanningsplanen, som bør
gjennomføres først. Dersom søknaden avvises på bakgrunn av dette, kan studenten søke på
nytt senere.

Femte eksamensforsøk
Formelle krav til søknaden:
•
•
•
•

Studenten må påse at søknaden er sendt innen søknadsfristen, dvs. ordinær
oppmeldingsfrist.
Studenten må dokumentere særskilte behov, jf. kriterier for et femte, og siste,
eksamensforsøk.
Studenten må ha vært til studieveiledning angående sin studieprogresjon i forbindelse med
søknad om femte eksamensforsøk. Det er studentens ansvar å avtale slik veiledning.
Søknaden blir ikke behandlet før dette er dokumentert.
Det aktuelle emnet må inngå i studentens utdanningsplan.

Dersom disse kravene til søknaden ikke er oppfylt, kan søknaden bli avvist.
Et femte eksamensforsøk gis som hovedregel ved ordinær eksamen/vurdering. I særlige tilfeller
kan søknad innvilges til utsatt eksamen, dersom denne likevel arrangeres.
Innvilgelse av søknad om femte eksamensforsøk, innebærer en siste mulighet for studenten til å
bestå et emne. Det er krav i Forskrift om studier ved NTNU, jf. § 5-4 (3), at studenten må ha
særskilte behov for innvilgelse av slik søknad. På bakgrunn av dette foreslås det noen kriterier:
Søknad om femte eksamensforsøk kan innvilges dersom ett eller flere av kriteriene er oppfylt:
•

Studenten mangler bare dette emnet/delemnet for å fullføre graden eller studieprogrammet.

•
•
•

Det aktuelle emnet/delemnet er et forkunnskapskrav for videre progresjon i
studieprogrammet.
Studenten kan dokumentere at han/hun av sosiale eller medisinske årsaker var forhindret fra
å gjøre sitt beste på minimum ett av de fire avlagte eksamensforsøkene.
Dersom det aktuelle emnet er under avvikling.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det aktuelle emnet er et forkunnskapskrav for andre emner i
studieprogrammet, vil studenten måtte påregne å bli forsinket i studieløpet.

