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Rektorvedtak – eksamen vårsemesteret 2021
NTNUs styre har forlenget den midlertidige forskriften om ekstraordinære tiltak i forbindelse
med koronavirus ut vårsemesteret 2021, til den 15.09.21, jf. orientering i vårt notat datert
10.11.20. Forlengelsen er begrunnet i økt smitte i samfunnet og myndighetenes
bestemmelser om smittevern.
For å sikre forutberegnelighet både for studenter og faglærere har rektor besluttet at
skriftlig eksamen med tilsyn ikke vil bli avviklet i vårsemesteret 2021. Emner som har denne
vurderingsformen må dermed endres slik at studentene prøves på annen måte. Det betyr
også at det ikke vil være mulig å endre tilbake til skriftlig eksamen med tilsyn om
smittesituasjonen utover i vårsemesteret endres.
Fakultetene har frist til å melde inn endret vurderingsform 15. februar 2021. Avdeling for
studieadministrasjon vil sende et notat til fakultetene med nærmere informasjon om frister
og rutiner for å melde inn endret vurderingsform.
Det kan gjøres unntak i helt spesielle tilfelle. Unntak besluttes av rektor. Terskelen for
unntak vil være høy.
Rektor oppfordrer til at den karakterskala som opprinnelig er fastsatt i emnebeskrivelsen
beholdes selv om vurderingsformen i emnet må endres. Det vil si at emner som opprinnelig
er satt opp med bokstavkarakter beholder bokstavkarakter, så langt det er mulig.
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Prøving av praktiske ferdigheter, hvor det er nødvendig med fysisk oppmøte, kan
gjennomføres forutsatt at det er forsvarlig ut fra smittevernhensyn.
Muntlig eksamen kan gjennomføres med fysisk oppmøte dersom smittesituasjonen tilsier at
dette er forsvarlig. Alternativt kan muntlig arrangeres digitalt.

