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Rektorvedtak - Forlengelse av ekstraordinære tiltak på grunn av koronavirus - ut
høstsemesteret 2020
Fastsatt av rektor ved NTNU den 23.06.2020 med hjemmel i vedtak i midlertidig forskrift vedtatt av
NTNUs styre 12.03.2020 § 5 og styrets vedtak om forlengelse av forskriften den 18.06.2020 (S-sak
42/20).
NTNUs styre vedtok i møte den 18.06.2020 å forlenge den midlertidige forskriften om
ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus ut høstsemesteret 2020. Forlengelsen er
begrunnet i myndighetenes bestemmelser om smittevern på grunn av koronavirus.
Kunnskapsdepartementet har også forlenget den midlertidige forskriften om gjennomføring av
utdanninger regulert av rammeplan til 01.01.2021 (jf. brev fra KD 17.06.20, vedlagt).
Departementet legger til grunn at unntak ikke skal innebære at for eksempel studenter som har
hatt annen type godkjent praksis, skal måtte ta dette igjen senere i utdanningsløpet. Dersom
studentene ikke kan gjennomføre praksis som normalt, bør utdanningsinstitusjonene prioritere
lærings- og undervisningsformer som, så langt som mulig, sikrer studentene kontakt med pasienter
og brukere. Terskelen for hva som er nødvendige og forsvarlige unntak, vil være høyere etter hvert
som situasjonen normaliserer seg.
Rektor forlenger følgende tidligere rektorvedtak:
•

Adgang for fakultetet til å endre karakterskala i emner hvis vurderingsform endres, jf.
rektorvedtak den 19.03.20.

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.
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Midlertidig bestemmelser om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan
24.03.20.
Midlertidige bestemmelser angående doktorgradsutdanningen, jf. rektorvedtak den
16.03.20.

Adgangen for studentene til å benytte egenmelding ved sykdom e.l. gjelder til 15.09.20, jf. tidligere
rektorvedtak 19.03.20. Dette forlenges ikke. Dersom situasjonen med koronavirus blir forverret
utover høsten, kan dette bli vurdert på nytt.
Midlertidige bestemmelser/rektorvedtak relatert til koronavirus ligger på følgende nettside:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Generelle+lover+og+regler+-+studier
Emnebeskrivelsene for emner i høstsemesteret 2020 ble vedtatt før koronapandemien. Styrets
forlengelse av den midlertidige forskriften medfører at fakultetene også i høstsemesteret 2020 får
fullmakt til å endre vurderingsform i emner dersom dette blir nødvendig på grunn av koronavirus
og myndighetenes smitteverntiltak. Tidspunktet for vurderingen av om det er nødvendig, kan av
planleggingshensyn være fra juni 2020.
Rektor gir fakultetene fullmakt til å endre obligatoriske aktiviteter og læringsformer dersom dette
er nødvendig på grunn av koronavirus og smittevernhensyn.
Rektorvedtaket gjelder ut høstsemesteret 2020.
Begrunnelse for forlengelse
Selv om universitetene har åpnet, gjelder fortsatt smittevernregelen om kontaktreduserende tiltak
(minst en meters avstand mellom personer). Dette fører til at det ikke vil være mulig at all
undervisning kan skje ved fysisk oppmøte på campus. Dette kan også føre til at obligatoriske
aktiviteter eller andre læringsformer bør endres. Også for høstens eksamener kan det bli behov for
at eksamener som er planlagt med fysisk oppmøte må endres slik at de kan gjennomføres
hjemmefra. Vi må også være forberedt på at situasjonen angående smitte kan endre seg og at
myndighetene innfører strengere restriksjoner.
NTNU har en ordning hvor forvaltningsutvalgene vedtar studieplan og emnebeskrivelser for
sivilingeniørutdanningen, den tre-årige ingeniørutdanningen og lektorutdanningen. I den usikre
situasjonen som vi fortsatt er i med restriksjoner på grunn av koronavirus, bør fakultetene også i
høstsemesteret ha mulighet til å endre emnebeskrivelsen slik de fikk i vårsemesteret 2020 samt å
endre obligatoriske aktiviteter og læringsformer. Eventuelle endringer skal sikre at læringsutbytte
som er fastsatt for utdanningen oppnås.
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Rektor understreker at behovet for endringer i emnebeskrivelser som gjelder for høsten 2020
skal være begrunnet i myndighetenes bestemmelser om tiltak for å begrense smitte av
koronavirus.
Avd. for studieadministrasjon vil sende ut et notat til fakultetene med nærmere orientering om
rutiner for innmelding og frister angående endringer i emnebeskrivelsene.

