
 

 

Midlertidig forskrift som supplerer forskrift om studier og eksamen ved 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Universitetet i Sørøst-Norge 19. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 

2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) §§ 3-3, 3-9 og 3-10. 

 

§ 1 Formål  

(1) Formålet med forskriften er å sikre nødvendige tiltak for at studenter ved Universitetet i Sørøst-

Norge får gjennomført sin utdanning, og får utstedt karakterutskrift eller vitnemål uten 

forsinkelser på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2).   

(2) Nødvendige tiltak skal sikre at læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen oppnås. 

 

Merknader til § 1  

Midlertidig forskrift gjør ingen unntak fra de lovbestemte kravene i universitets- og høyskoleloven, da 

det ikke er adgang til dette. Slike endringer må eventuelt fastsettes av Kunnskapsdepartementet.  

Disse bestemmelsene supplerer gjeldende forskrift om studier og eksamen. Det betyr at det er gjort 

avvik fra de ordinære bestemmelsene. Det er den midlertidige forskriften som gjelder når det er 

nødvendig med avvikende tiltak som skal sikre forsvarlig gjennomføring av utdanningene.  

Den midlertidige forskriften regulerer kun forhold hvor det i gjeldende forskrift om studier og 

eksamen ikke er tilstrekkelig fleksibilitet for endringer og tilpasninger i koronasituasjonen. Dette 

innebærer at det for eksempel ikke er nødvendig å ytterligere regulere individuell tilrettelegging, da 

forskrift om studier og eksamen og uhl. § 4-3 gir tilstrekkelig handlingsrom for nødvendige 

tilpasninger for den enkelte.  

Bestemmelsene i denne forskriften gir kun adgang til å iverksette tiltak og endringer som er 

nødvendige for å sikre at læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen oppnås. Det innebærer at 

forskrift om studier og eksamen skal følges, med mindre forhold knyttet til koronavirus gjør det 

nødvendig å tilpasse utdanningen slik at studentene ikke blir unødig forsinket i sine studieløp og 

samtidig sikrer at læringsutbyttet i utdanningen oppnås. 

 

§ 2 Midlertidige endringer i studie- og emneplaner    

(1) Fakultetet kan foreta nødvendige endringer i studie- og emneplaner slik at studentene ikke blir 

unødig forsinket i studieløpet, jf. § 1. Dette medfører at fakultetet kan foreta endringer i for 

eksempel progresjons- og forkunnskapskrav. Endringene kan fravike kravene til prosedyre og frister i 

kvalitetssystemet.   

(2) Fakultetet kan endre vurderingsformen i et emne, og tidspunkt for gjennomføringen av 

eksamen.   

 



Merknader til § 2 

Bestemmelsen har kommet inn som følge av at studiestedene er stengte og det er innført strenge 

restriksjoner på bl.a. stedlige samlinger. Bestemmelsen gjelder i utgangspunktet for kull-nivå. 

(1) Denne bestemmelsen gir fakultetene et relativt vidt handlingsrom til å foreta nødvendige 

endringer i studie- og emneplaner slik at undervisning, obligatorikk og eksamen kan tilpasses en 

digital arbeidshverdag i koronasituasjonen. Endringene må være faglig forsvarlige, og må fortsatt 

sikre at studentene oppnår læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen, jf. § 1 annet ledd.  

(2) Studenter skal i størst mulig grad forsøke å gjennomføre eksamen på normert tid, og behovet for 

å endre fastsatt vurderingsform, f.eks. skriftlig skoleeksamen, vil i koronasituasjonen derfor være helt 

nødvendig. Fagmiljøene må sørge for at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og vurdert 

på en faglig betryggende måte, samtidig som valgte vurderingsform skal sikre det faglige nivå ved 

utdanningen, jf. uhl. § 3-9 første ledd. Utformingen av eksamen må tilpasses den nye 

vurderingsformen, slik at studentene fortsatt blir prøvd i emnets læringsutbytte.   

Som utgangspunkt skal eksamen gjennomføres på det fastsatte tidspunktet. Det er likevel gjort et 

unntak for dette i tilfeller hvor det praktisk ikke lar seg gjøre. 

 

§ 3 Endringer og dispensasjon fra obligatoriske arbeidskrav, aktiviteter og krav til tilstedeværelse  

(1) Fakultetet kan endre kravene til obligatoriske arbeider, aktiviteter og tilstedeværelse i emnet, og 

frist for gjennomføring av disse.   

(2) Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene/isolasjon relatert til koronavirus blir 

forhindret fra å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, kan fakultetet dersom 

det er faglig forsvarlig, gi utsatt innleveringsfrist, fritak eller fastsette alternative arbeidskrav 

eller aktiviteter som må være godkjent før endelig karakter i emnet fastsettes.   

 

Merknader til § 3 

Forskrift om studier og eksamen ved USN §§ 7-2 og 7-3 har allerede åpnet for at man kan gi unntak 

for fastsatte krav til obligatorikk ved dokumentert sykdom. Denne bestemmelsen utvider adgangen 

til tilpasninger, og det er tilstrekkelig med egenmelding fra studenten så lenge koronasituasjonen 

pågår.  

(1) Bestemmelsen gir en vid adgang for fakultetene å tilpasse emnegjennomføringen slik at 

studentene ikke blir unødig forsinket. Dette gjelder både omfang og frist for gjennomføring, omfatter 

både kull og enkeltstudenter.  

(2) Bestemmelsen gjelder også situasjoner hvor studenten er forhindret som følge av 

hjemmeskole/omsorg for mindre barn/utearbeidende ektefelle o.l.  

 

§ 4 Dispensasjon fra forkunnskapskrav  

Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020 på grunn av forhold 

relatert til koronavirus skal fakultetet gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli 

pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet.  

 



Merknader til § 4 

Bestemmelsen gir adgang til enten å gi fritak i sin helhet, eller bare gi dispensasjon til utsettelse med 

krav om oppfyllelse innen en viss tid. Dette er en skal-bestemmelse i betydningen av at studentene 

skal gis anledning til å gå videre i studieløpet, men fakultetene må imidlertid selv vurdere hvorvidt 

det skal stilles krav om oppfyllelse av kravene på et senere tidspunkt.  

 

§ 5 Karakterskala  

Fakultetet gis fullmakt til å fravike kravene om at bokstavkarakterer skal brukes i et omfang på minst 

tre fjerdedeler av antall studiepoeng for studieprogrammet, der hvor dette er nødvendig som følge 

av forhold relatert til koronavirus.  

 

Merknad til § 5 

I gjeldende forskrift om studier og eksamen § 6-2 tredje ledd er det nedfelt krav om at 

bokstavkarakterer skal brukes i et omfang på minst tre fjerdedeler av antall studiepoeng for 

studieprogrammet. Den midlertidige forskriftene gir adgang til å fravike dette på emnenivå, men det 

er viktig at fakultetet tar en overordnet vurdering for å sikre balanse på programnivå. 

 

§ 6 Fravær ved eksamen  

(1) Fristen for å levere dokumentasjon for gyldig fravær ved eksamen som følge av koronaviruset kan 

forlenges dersom dette er nødvendig.   

(2) Studiedirektøren gis fullmakt til å beslutte at også egenmelding kan regnes som gyldig 

dokumentasjon på fravær, dersom dette er nødvendig. Dersom egenmelding tas i bruk, skal 

egenmeldt fravær aksepteres som gyldig fravær og gi de samme rettighetene som 

fravær dokumentert med legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon. Studiedirektøren fastsetter 

hvordan egenmelding skal leveres.  

(3) Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene/isolasjon relatert til koronavirus blir 

forhindret fra å innlevere gradsoppgaver og større avhandlingsarbeid innen fastsatt frist, kan 

fakultetet utsette innleveringsfristen i det enkelte tilfellet.  

 

Merknader til § 6 

(1) Fristen for å levere dokumentasjon på gyldig fravær er opprinnelig senest en uke etter eksamen, 

jf. forskrift om studier og eksamen § 7-12 fjerde ledd. Fakultetet kan gi studenter lov til å legge frem 

gyldig fravær utover denne fristen dersom det er nødvendig.  

(2) Egenmelding vil si at studenten skriftlig søker om gyldig fravær fra eksamen i digitalt 

søknadsskjema, og oppgir begrunnelse for dette. I et slik tilfelle vil det ikke kreves at studenten 

legger frem f.eks. legeerklæring.  

 

 

 



§ 7 Krav til ekstern sensor  

Når det ikke er mulig å skaffe ekstern sensor grunnet koronaviruset, kan det gis dispensasjon fra 

kravet til ekstern sensor ved sensur av bacheloroppgaver, fritt emne/spesialpensum og ved første 

gangs sensur av nytt emne, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge § 8-2 

annet ledd. Det gis ikke unntak i denne forskrift fra lovbestemte krav til ekstern sensur.  

 

Merknader til § 7 

Koronaviruset vil kunne medføre at USN opplever stort sykefravær blant sensorene, og det er derfor 

behov for å gi et større handlingsrom der hvor krav om ekstern sensor ikke er et lovpålagt krav, jf. 

forskrift om studier og eksamen § 8-2 annet ledd. Lovpålagte krav om bruk av ekstern sensor må 

fortsatt oppfylles og kan ikke unntas med hjemmel i den midlertidige forskriften, som f.eks. ved 

sensur av masteroppgaver, klage på formelle feil og klagesensur. 

Bestemmelsen gir hjemmel til å unnta kravet om en ekstern sensor dersom det ikke er mulig å skaffe 

ekstern sensor grunnet koronaviruset (karantene/isolasjon, sykdom, omsorgspermisjon o.l.). Det er 

ikke adgang til å lempe på kravet om bruk av ekstern sensor før dette behovet rent faktisk oppstår. 

Det vil si at man ikke kan beslutte i forkant av eksamen at man ikke skal benytte ekstern sensor der 

hvor dette normalt er påkrevd etter forskrift om studier og eksamen § 8-2 annet ledd. Bestemmelsen 

gir imidlertid rom til å håndtere situasjonen dersom den oppstår, uten at sensuren står i fare for ikke 

å bli gjennomført eller bli vesentlig forsinket. Fakultetene må imidlertid bestrebe å finne andre 

eksterne sensorer. Studentene må informeres i tilfeller hvor det blir gjort unntak.  

 

§ 8 Sensurfrist  

(1) Fakultetet kan forlenge sensurfristen dersom det på grunn av forhold relatert til koronavirus ikke 

er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren innen 

ordinær frist på tre uker.  

(2) Fakultetet kan også forlenge sensurfristen for gradsoppgaver og større avhandlingsarbeid.   

(3) Den forlengede fristen skal ikke overstige tre uker utover opprinnelig sensurfrist.   

 

Merknader til § 8 

Dersom sykefravær blant sensorkorpset bidrar til forsinkelser i sensurarbeidet, kan det gjøres unntak 

fra ordinær sensurfrist i samsvar med uhl. § 3-9 fjerde ledd. Dette innebærer at det kan gis forlenget 

sensurfrist på inntil seks uker for eksamener som har ordinær frist på tre uker. Etter annet ledd kan 

fakultetet også forlenge sensurfristen for gradsoppgaver og større skriftlige arbeider som opprinnelig 

har seks ukers sensurfrist, til inntil ni uker. 

Av hensyn til studentenes rettssikkerhet og kravene til forutsigbarhet, bør det være høy terskel for å 

forlenge sensurfristen. Særlig vil dette kunne ha stor betydning for de studentene som søker seg til 

andre utdanningsinstitusjoner eller arbeidsliv, hvor sensuren kan være avgjørende for opptak og 

ansettelse. 

 

 



§ 9 Andre bestemmelser  

Dersom studenten blir forhindret fra å møte til studiestart, semesterregistrere seg, betale 

semesteravgift eller bekrefte Utdanningsplanen innen fastsatt frist som følge av koronaviruset, 

medfører dette ikke at studieretten opphører.  

 

Merknader til § 9 

Denne bestemmelsen tar høyde for at studenter som ikke får gjennomført obligatoriske aktiviteter 

knyttet til studieoppstart og semesterregistrering, likevel ikke står i fare for å mister studieretten sin. 

Mye av dette vil nå kunne gjennomføres digitalt, og vil således få liten praktisk betydning. 

 

§ 10 Varighet  

Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder til 15. januar 2021.   

 

Merknader til § 10 

Gitt at det er uklart hvor lenge koronavirus kan påvirke undervisnings- og eksamensopplegget i 

høyere utdanning, er det bestemt at forskriften gjelder frem til 15. januar 2021, slik at man tar høyde 

for behovet for tilpasninger også ved eksamensgjennomføringen og sensur i desember-januar. 

Forskriften gjelder kun så lenge situasjonen vedvarer, og hvis dette endrer seg før 15. januar 2021 vil 

forskriften bli opphevet. 

 


