Seksjon for studieadministrasjon
Arkivref.: 2020/1308
Dato: 09.03.2020

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 7. mai 2009 nr. 553 om
eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet – ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus
Fastsatt av:
Ansvarlig enhet:
Hjemmel:
Sist endret av:

Rektor på fullmakt fra universitetsstyret
Dato
10. mars 2020
Seksjon for studieadministrasjon
Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9
Rektor på fullmakt
Dato:
20. mars 2020

§ 1. Sensurfrist
Fakultetet kan utvide sensurfristen for eksamener på grunn av forhold relatert til koronavirus
(SARS-CoV-2). En eventuell utvidelse av sensurfristen skal ordinært ikke overstige to uker utover
ordinær sensurfrist for eksamen. Denne bestemmelsen gjelder både for eksamener med tre ukers
sensurfrist og større arbeider med seks ukers sensurfrist.
§ 2. Obligatoriske aktiviteter
Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene relatert til koronavirus blir forhindret
fra å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet ordinært gi
studentene anledning til å likevel avlegge eksamen i emnet. Det samme gjelder dersom studenter
ikke får anledning til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter på grunn av sykdom
eller pålagt karantene relatert til koronavirus blant UiTs ansatte, eller på grunn av forhold relatert
til koronavirus utenfor UiTs kontroll.
Studentene kan bli pålagt å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter innen en viss tid
for at eksamensresultatet skal være gyldig.
§ 3. Dispensasjon fra forkunnskapskrav
Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020 på grunn av forhold
relatert til koronavirus, kan fakultetet gi dispensasjon fra forkunnskapskravene. Studentene kan bli
pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å kunne fortsette i studiet.
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§ 4. Utsatt innleveringsfrist
Fakultetene kan, i forbindelse med koronavirus, gi utsatt frist for innlevering av eksamen og større
skriftlige arbeider for alle studenter i emnet. Dette gjelder bacheloroppgaver, masteroppgaver og
hjemmeeksamener med en varighet på mer enn en dag. Studenter som ønsker det kan levere til
opprinnelig innleveringsfrist.
§ 5. Individuell tilrettelegging
Studenter med et særlig behov kan søke om individuell tilrettelegging, for eksempel i form av ekstra
tid på eksamen. Universitetsdirektøren fastsetter frist for å søke. Søknad sendes til fellestjenesten
for eksamen.
§ 6. Eksamensordning og vurderingsuttrykk
Eksamensordning og vurderingsuttrykk kan endres på kort varsel dersom det anses nødvendig
grunnet forhold relatert til koronavirus.
§ 7. Fravær ved eksamen
Universitetsdirektøren kan forlenge fristen for å levere eller få poststemplet legeattest eller
tilsvarende dokumentasjon for gyldig forfall til eksamen relatert til koronavirus til ordinært én uke
etter tidspunktet for eksamen.
Universitetsdirektøren kan tillate egenmelding ved fravær fra eksamen relatert til koronavirus.
Dersom egenmelding tas i bruk, skal egenmeldt fravær aksepteres som gyldig forfall til eksamen
og gi de samme rettighetene som fravær dokumentert med legeerklæring eller tilsvarende
dokumentasjon. Universitetsdirektøren fastsetter hvordan egenmeldinger skal leveres.
§ 8. Varighet
Denne forskriften gjelder fra vedtaksdato til 1. september 2020.
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