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Rektorvedtak – digital utsatt eksamen i august, også for eksamener som ble
avholdt høsten 2019
Rektor vedtok midlertidige bestemmelser for utsatt eksamen, jf. vedtak 24.04.20. Vedtakets punkt
6 gjelder for studenter som har avlagt eksamen høsten 2019 i emner som har utsatt eksamen i
august 2020. Det fremgår at det innen 21. mai 2020 skal besluttes om disse kan avvikles på
campus. Rektor har kommet til at utsatt eksamen i august, også for eksamener høsten 2019, skal
foregå digitalt.
Vi har vurdert situasjonen ut fra myndighetenes beslutning den 7. mai om gradvis gjenåpning av
samfunnet. Vedlagt følger en nærmere vurdering av de avveininger som er gjort angående utsatt
eksamen i august.
Basert på myndighetene beslutning, krav til smitteverntiltak, tilgjengelige lokaler, tilgang på
eksamensvakter og prioritering av studentaktiviteter vedtar rektor at utsatt eksamen i august skal
avholdes digitalt. Dette gjelder både skriftlig og muntlig eksamen.
Dette betyr at fakultetet må vurdere om skriftlig eksamen kan gjøres om til hjemmeeksamen.
Karakterskala kan endres til bestått / ikke bestått forutsatt at studenter ikke allerede har fått
bokstavkarakter på delvurdering i emnet i studieåret 2019/20, jf. rektorvedtak av 19.03.20. Dersom
emnebeskrivelsen åpner for at utsatt eksamen kan bli avholdt muntlig, kan denne skje ved digital
muntlig.
Avd. for studieadministrasjon vil sende ut et notat med nærmere informasjon om praktiske forhold
rundt utsatt eksamen i august.
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