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Saken gjelder: 
 
På grunn av koronapandemien har UiB, i likhet med en lang rekke andre universiteter og 
høgskoler, fastsatt en midlertidig forskrift som gjelder i tillegg til vår ordinære forskrift om 
opptak, studier, vurdering og grader. Denne har vært forlenget to ganger tidligere, og det 
foreslås nå en ytterligere forlenging fram til 01.02.2022, hvor innholdet forblir det samme. 
Videre foreslås det å forlenge en særregel i opptaksforskriften, om betinget opptak til 
masterutdanning.  
 
Formålet med forskriften er først og fremst å sikre at studenter ikke blir forsinket i sin 
utdanning, og den regulerer derfor spørsmål om sensurfrist, obligatorisk aktivitet, 
forkunnskapskrav og fravær til vurdering. En «teknisk» begrunnelse er å sikre rettslig 
dekning for tiltak som gjøres i forbindelse med koronapandemien, både sentralt ved UiB og 
ved fakultetene, fordi det er høyst usikkert hvordan pandemien utvikler seg framover. 
Fakultetene har meldt av forskriften har vært et tjenlig virkemiddel i deres arbeid.  
 
Som nevnt i styresaken fra 26.11.2020 (133/20), da forskriften sist ble forlenget, er det et 
viktig poeng i forskriften at slike tiltak som er nevnt, kan brukes når det er nødvendig. For alle 
tiltak som vedtas med hjemmel i forskriften, må derfor den ansvarlige enheten kunne gjøre 
greie for at tiltaket er nødvendig for å oppnå det overordnede formålet, og at ikke andre, 
mindre inngripende tiltak er tilstrekkelige. 
 
Forslaget har vært på høring til fakultetene og Studentparlamentet. De innkomne uttalelsene 
støtter alle forslaget. Det humanistiske fakultet presiserer at «tilleggsforskriften gir nødvendig 
fleksibilitet for å sikre forsvarlig undervisning og vurdering for studenter og ansatte under 
koronapandemien.»     
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, med støtte fra Det psykologiske fakultet bemerker som 
ved sist høring at det er vanskelig å forene hensynet til at studenter ikke skal tape 
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progresjon, med at faglige krav ikke skal senkes. Adgangen til å bruke egenmelding for å 
dokumentere gyldig fravær har forsterket denne spenningen, fordi mange studenter bruker 
egenmelding. Det fører til at obligatoriske aktiviteter i stor grad må utsettes. Fakultetet reiser 
derfor spørsmålet om ikke adgangen til å bruke egenmelding bør strammes inn, og anfører 
at presset på fastlegeordningen har blitt mindre enn ventet. De mener det er god grunn til å 
gå tilbake til normale dokumentasjonsordninger, der hovedregelen er legeerklæring.  
 
Det foreslås også å videreføre muligheten for at søkere som mangler maks 15 studiepoeng i 
opptaks-grunnlaget, eventuelt ett enkelt emne som er større, kan få opptak likevel. Dette er 
en adgang som ikke blir brukt i mange tilfeller, men som har stor betydning for de søkerne 
det gjelder. I gjeldende forskrift utløper denne muligheten i studieåret 2021. Forslaget er 
derfor at denne forlenges til å også gjelde opptaket for vårsemesteret 2022.  
 
Universitetsdirektørens kommentarer 
 
Den midlertidige forskriften er et viktig redskap for å kunne håndtere undervisning og 
vurdering under pandemien. Vi er enige med Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det 
psykologiske fakultet i at det er viktig at Universitetet selv i en pandemi ikke senker de faglige 
kravene. Vi mener likevel at det på nåværende tidspunkt ikke burde gjøres store endringer i 
den midlertidige forskriften, fordi utviklingen av koronapandemien fortsatt er uforutsigbar. Vi 
tar likevel med oss innspillet deres inn i den løpende vurderingen av forskriftens innhold.  
 
Siden det er usikkert når behovet for særlige tiltak vil falle bort, er det ikke nok at den 
midlertidige forskriften gjelder bare fram til oktober 2021. En forlengelse vil gi bedre 
forutsigbarhet for fakultetene og studentene i den videre planleggingen av våren og eventuelt 
overgangen til neste vårsemester. Dersom det blir nødvendig med en ytterligere forlengelse, 
vil det komme opp i styret senest i siste møte før jul. Om den midlertidige forskriften kan 
oppheves tidligere, vil vi fremme forslag om det så snart som mulig.  
 
For den foreslåtte endringen i opptaksforskriften gjelder de samme generelle betraktningene 
som for den midlertidige forskriften. 

 
Forslag til vedtak: 

 
1. I «Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, 

studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen», § 6, endres opphørsdatoen 
fra 1. oktober 2021 til 1. februar 2022. 

2. I «Forskrift 27.11.2018 nr. 1907 om opptak til Universitetet» gjøres følgende 
endringer:  
a) I § 6-4, første ledd, første punktum, endres «ved opptaket i 2020 og 2021» til 

«ved opptaket i 2021 og våren 2022». 
3. Endringene i punkt 1 og 2 trer i kraft straks. 

 
  
  
Robert Rastad  
universitetsdirektør  
 
 
  
 
21.05.2021/Cecilie Andrea Løvseth Arnesen/Christen Soleim (avd.dir.) 
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Vedlegg:  
 

1. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak mv. ved UiB (koronavirus) 
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Hjemmel: Fastsatt av rektor ved Universitetet i Bergen 11. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 
høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 sjuende ledd, jf. § 10-2 første ledd bokstav b.
Endret ved forskrifter 28 mai 2020 nr. 1123 (i kraft 1 juni 2020), 26 nov 2020 nr. 2482.

§ 1. Formål

Forskriften her skal sikre at studenter ved Universitetet i Bergen får gjennomført sin utdanning og får sine 
grader og vitnemål uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus (SARS-CoV-2). Forskriften er i 
samsvar med forskrift 7. februar 2017 nr. 137 (studietilsynsforskriften) § 2-7.

0 Endret ved forskrift 28 mai 2020 nr. 1123 (i kraft 1 juni 2020).

§ 2. Vurdering og sensur

Når det er nødvendig på grunn av forhold relatert til koronavirus (SARS-CoV-2) kan fakultetet gjøre slike 
endringer i programmer og emner:

- Endre undervisnings- og læringsform, så som format, plattform eller medium, jf. grads- og 
studieforskriftens kapittel 3 og 5

- Endre vurderingsform, jf. grads- og studieforskriftens § 6-2 til § 6-4
- Endre vurderingsuttrykk (karakterskala), jf. grads- og studieforskriftens § 3-1 og § 7-1
- Utvide sensurfristen, jf. grads- og studieforskriftens § 7-2-1, samt forskrifter fastsatt av universitetsstyret 

om sensurfrister for masteroppgaver og for emner ved Det juridiske fakultet.

En eventuell utvidelse av sensurfristen som nevnt i første ledd skal ordinært ikke overstige to uker utover 
ordinær sensurfrist for vedkommende vurdering. Denne bestemmelsen gjelder for all vurdering, uavhengig av 
hvilken frist som gjelder i utgangspunktet.

Endringer i vurderingsform og uttrykk som nevnt i første ledd kan endres på ny i samme emne dersom det er 
nødvendig. For utvekslingsstudenter fra andre land kan fakultetene om nødvendig fastsette at 
vurderingsuttrykket skal være et annet enn det som ellers er eller blir bestemt.

0 Endret ved forskrift 28 mai 2020 nr. 1123 (i kraft 1 juni 2020).

§ 3. Regler for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i et emne

Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene blir forhindret fra å gjennomføre og få godkjent 
obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet likevel gi studentene anledning til å gjennomføre vurdering i 
emnet.

Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene blant UiBs ansatte ikke får anledning til å 
gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal fakultetet likevel gi studentene anledning til 
å gjennomføre vurdering i emnet.

Dersom studenter på grunn av andre forhold relatert til koronavirus utenfor studentenes eller UiBs kontroll, 
ikke får anledning til å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, herunder obligatorisk 
eller planlagt praksis, skal fakultetet likevel gi studentene anledning til å gjennomføre vurdering i emnet.

Aktiviteter, herunder praksis, som nevnt i første, andre og tredje ledd, skal i størst mulig grad gjennomføres 
til den planlagte tiden. Om det ikke er mulig, kan studenter som omfattes av første, andre eller tredje ledd bli 
pålagt å gjennomføre og få godkjent de obligatoriske aktivitetene innen en viss tid for at eksamensresultatet 
skal være gyldig.

Fakultetet kan i stedet fastsette alternative eller supplerende obligatoriske aktiviteter, slik at forsinkelser kan 
unngås, jf. § 1.

Det kan ikke gjøres endringer i det samlede læringsutbyttet for utdanningen.

0 Endret ved forskrift 28 mai 2020 nr. 1123 (i kraft 1 juni 2020).

https://lovdata.no/pro#reference/lov/2005-04-01-15
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2005-04-01-15/%C2%A73-9
https://lovdata.no/pro#reference/lov/2005-04-01-15/%C2%A710-2
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-05-28-1123
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-11-26-2482
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2017-02-07-137
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2017-02-07-137/%C2%A72-7
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-05-28-1123
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-05-28-1123
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-03-11-317/%C2%A71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-05-28-1123


Utskrift fra Lovdata - 01.06.2021 12:04

 
Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader 

ved Universitetet i Bergen
Side 4

§ 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.

§ 5. Melding om fravær ved eksamen

Universitetsdirektøren kan forlenge fristen for å levere legeattest eller tilsvarende dokumentasjon for gyldig 
forfall til vurdering.

Universitetsdirektøren kan tillate egenmelding ved fravær fra vurdering. Dersom egenmelding tas i bruk, skal 
egenmeldt fravær aksepteres som gyldig forfall, og gi de samme rettighetene som fravær dokumentert med 
legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon. Universitetsdirektøren fastsetter hvordan egenmeldinger skal 
leveres.

§ 6. Varighet

Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder fram til 1. oktober 2021.

0 Endret ved forskrifter 28 mai 2020 nr. 1123 (i kraft 1 juni 2020), 26 nov 2020 nr. 2482.
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