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Rektorvedtak – Midlertidige bestemmelser om endring av karakterskala samt
adgang til egenmelding grunnet den ekstraordinære situasjonen med
koronavirus
Fastsatt av rektor ved NTNU den 19.03.2020 med hjemmel i vedtak i midlertidig forskrift vedtatt av
NTNUs styre i S- sak 21/20 den 12.03.2020 §§ 4 og 5.
1. Dersom vurderingsformen i emnet endres, jf. midlertidig forskrift fastsatt av NTNUs styre den
12.03.20 § 1, kan karakterskala i emnet endres fra bokstavkarakter til bestått/ikke bestått. En
forutsetning for dette er at studenter ikke allerede har fått bokstavkarakter på delvurdering i
emnet i studieåret 2019/20.
2. Rektor vedtar at studenter kan levere egenmelding som dokumentasjon for gyldig fravær til
vurdering i vårsemesteret 2020 og frem til og med 15.09.20. Dette gjelder gyldig fravær
knyttet til den ekstraordinære situasjonen med koronavirus og gyldig fravær av andre årsaker.
3. Rektor gir Avdeling for studieadministrasjon fullmakt til å vedta nærmere rutiner for
innlevering av egenmelding.

Rektorvedtaket trer i kraft straks og gjelder fra vedtaksdato og til den 15.09.2020.
Vedrørende endring av karakterskala
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Fakultetene har fått fullmakt til å endre vurderingsform på grunn av den ekstraordinære situasjonen
med koronavirus, jf vedtak i NTNUs styre den 12.03.20 om midlertidig forskrift. Dersom
vurderingsformen endres, kan fakultetet vedta å endre karakterskalaen fra bokstavkarakter til
bestått/ikke bestått. Dette forutsetter at det ikke allerede er gitt bokstavkarakter til studenter på
delvurdering i emnet i studieåret 2019/20.
Der det allerede er kunngjort en bokstavkarakter på en delvurdering, må bokstavkarakterskalaen
fortsatt brukes da det her til slutt skal skje en sammenslåing i FS. Er det allerede overfor studenten
kunngjort en bokstavkarakter har studenten også fått et enkeltvedtak. Det er strenge krav etter
forvaltningsloven for å omgjøre enkeltvedtak (§ 35), og vilkårene vil ikke være oppfylt. Studenter vil
også ha klagerett på omgjøring av enkeltvedtak.
Egenmelding
Rektor fikk, av styret, den 12.03.2020 fullmakt til å innføre egenmelding ved fravær fra vurdering.
Dette for å avlaste helsesektoren fra å måtte utstede legeerklæringer i en tid med stor pågang.
Avdeling for studieadministrasjon får fullmakt til å fastsette nærmere rutiner for egenmelding.

