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Midlertidig forskrift om tillegg til grads- og studieforskriften - Tiltak 
knyttet til koronaviruset 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
 Informasjon i forbindelse med koronavirus og Covid-19-pandemien

Saken gjelder: 
En rekke tiltak er satt i verk for å sikre at undervisning og vurdering kan fortsette, slik at 
studentene ikke blir forsinket i utdanningen sin, til tross for koronaviruset. Den gjeldende 
grads- og studieforskriften gir hjemmel for noen av de nødvendige tiltakene, men den er 
skrevet med tanke på en normalsituasjon. Det har som følge av dette vært nødvendig å gjøre 
ekstraordinære tiltak, og det krever tilstrekkelig rettslig hjemmel. Rektor har derfor på fullmakt 
gitt i universitets- og høyskolelovens § 10-2, første ledd, punkt b), fastsatt en midlertidig 
forskrift som gir rom for å gjøre lokale tilpasninger, slik flere institusjoner, blant annet 
Universitetet i Oslo, har gjort. Den materielle hjemmelen er samme lovs § 3-9, sjuende ledd. 
Den er kunngjort i regelsamlingen, i Lovdata og informert om på nett. 

Den midlertidige forskriften gir oss anledning til å avvike fra den gjeldende forskriften, samt 
fra studieplaner og emnebeskrivelser. Det antas at den vil være tilstrekkelig til at de tiltakene 
som vedtas og gjennomføres, er lovmessige.  

Forskriften samsvarer også godt med det Kunnskapsdepartementet har uttalt i sitt brev fra 
13.03. Departementet peker blant annet på at utredningsinstruksen kan fravikes under 
spesielle forhold, slik vi har nå. Det er relevant med tanke på en hurtig prosess for å endre 
for eksempel vurderingsformen eller karakterskalaen i emner. Departementet understreker at 
dialog med studentorganene er viktig også i den rådende situasjonen. Departementet har 
fulgt dette opp med en midlertidig forskrift, som gir institusjonene fullmakt til å gjøre unntak 
fra rammeplanforskrifter og nasjonale retningslinjer «så langt det er forsvarlig og nødvendig 
for å bidra til at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser». Dette 
betyr at vår egen midlertidige forskrift blir gjeldende fullt ut også for utdanninger med 
rammeplan eller nasjonale retningslinjer, og fakultetene og fagmiljøene kan fortsette sitt 
arbeid uten å bli forsinket av rettslige begrensninger. 

Endelig har NOKUT fastsatt en dispensasjonsregel i studietilsynsforskriften. Det heter der at 
endringer som er nødvendige for å etterkomme pålegget om stengte bygninger, kan gjøres. 
Videre kan undervisnings- og vurderingsformer, inkludert praksis, endres. Det er ikke adgang 
til å avvike fra kravene til læringsutbytte. 

Universitetsdirektørens kommentarer 
Hovedsaken når det gjelder undervisning, vurdering og praksis, er de konkrete tiltakene som 
blir gjort for å sikre at studentene får gjennomført sin utdanning uten å tape tid og fremdrift i 
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studiene. Samtidig må vi være trygge på at kvaliteten opprettholdes og at sensurvedtak og 
gradstildelinger bygger på et lovlig grunnlag, slik at de blir gyldige.  
 
Forskriften sikrer dette. Fakultetene og fagmiljøene gjør en omfattende innsats for å sikre 
kvalitet og gjennomføring i studiene og har meldt at forskriften gir dem den hjemmelen de har 
behov for for å ivareta studentene i denne uforutsette og krevende situasjonen. Det er 
gledelig at departementet og NOKUT har fulgt opp videre med midlertidige forskrifter, og at 
disse trekker i samme retning som det UiB og andre institusjoner har vedtatt.  
Det er også god dialog med Studentparlamentet og studentombudet om de tiltakene som 
iverksettes for å legge til rette for alternativ undervisning, vurdering og praksis i forbindelse 
med Koronasituasjonen.  
 
Forskriften har gyldighet frem til 1. september. Dette antas å være tilstrekkelig. Om 
nødvendig kan den forlenges. Den kan også oppheves før 1. september, dersom situasjonen 
tilsier det. 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

 
   
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
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Vedlegg: 
1. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved 

Universitetet i Bergen 16. desember 2012 
2. Brev fra Kunnskapsdepartementet av 19.mars 2020 - Midlertidig forskrift om 

gjennomføring av utdanninger reguler av rammeplan mv. i forbindelse med 
utbruddetav Covid-19 

3. Brev frå NOKUT - Dispensasjonsregel i studietilsynsforskriften på grunn av tiltak for å 
hindre smitte av korona 



 
Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak, studier, 
vurdering og grader ved Universitetet i Bergen 16. desember 2012 
Fastsatt av rektor 11. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 
§ 3-9, sjuende ledd, jf. § 10-2, første ledd, punkt b).  

§ 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). 

 §2 Sensurfrist 
Fakultetet kan utvide sensurfristen for vurdering i fakultetets emner 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 vedkommende vurdering. Denne bestemmelsen gjelder for all 
vurdering, uavhengig av hvilken frist som gjelder i utgangspunktet.  

§ 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.  

Studenter som omfattes av første, andre eller tredje ledd kan 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 obligatoriske aktiviteter, slik at forsinkelser kan unngås, jf. § 1. 

§ 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. september 2020.  















 

 

Midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger reguler av rammeplan mv. i 

forbindelse med utbruddet av Covid-19  

 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 

(universitets- og høyskoleloven) § 3-2 andre ledd 

 

 

§ 1 Virkeområde og formål 

Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som tilbyr utdanning som er 

akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler § 1-2 og § 3-1. 

 

Forskriften gjelder utdanninger hvor det er fastsatt rammeplan og nasjonale 

retningslinjer etter universitets og høyskoleloven § 3-2 andre ledd 

 

Forskriften skal legge til rette for at universiteter og høyskoler i forbindelse med 

utbruddet av viruset Covid-19, gis handlingsrom for å tilpasse undervisning mv. for studenter 

på utdanninger som nevnt i andre ledd, slik at de så langt det er forsvarlig kan få gjennomført 

utdanning uten forsinkelser. 

 

§ 2 Fullmakt til å gjøre unntak fra gjeldende rammeplaner og retningslinjer 

 

Universiteter og høyskoler kan så langt det er forsvarlig og nødvendig for å bidra til at 

studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser, gjøre unntak fra forskrifter 

om rammeplaner og nasjonale retningslinjer fastsatt med hjemmel i universitets- og 

høyskoleloven § 3-2 andre ledd.  

 

Nødvendige tiltak som fastsettes med hjemmel i første ledd, skal sikre at 

læringsutbyttet som er fastsatt for utdanningen oppnås. 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse og varighet 

Forskriften trer i kraft straks. Forskriften gjelder frem til 1. september 2020. 
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Dispensasjonsregel i studietilsynsforskriften på grunn av tiltak for å hindre smitte av 
korona 

Regjeringen har bestemt at alle utdanningsinstitusjoner skal holde stengt til og med 26. mars. Dette 
kan forlenges. Vedtaket betyr at all undervisning der studentene er fysisk tilstede, stoppes midlertidig. 
Studentene skal ikke være på campus. 

I perioden med stenging eller andre smitteverntiltak på grunn av koronaviruset må institusjonene finne 
andre måter å organisere undervisningen, vurdering mv.   

Ny regel gjør det mulig å avvike fra akkrediteringen 

For at de berørte institusjonene skal få til dette, har NOKUT i dag vedtatt en ny forskriftsregel. Det er 
en dispensasjonsregel slik at institusjonene kan gjøre nødvendige unntak fra akkrediteringen til den 
enkelte utdanningen. Institusjonene kan gjøre de endringene i undervisningsform og læringsaktiviteter 
mv. som er nødvendig for å etterkomme stengevedtaket, samtidig som studentene kan oppnå 
læringsutbytte denne våren.  

Grensen for hvilke endringer som kan gjøres er:  

- Endringen må være nødvendig for å etterkomme stengepålegget eller andre koronarelaterte 
pålegg fra myndighetene.  

- Institusjonen kan ikke gjøre endringer i det samlede læringsutbyttet for utdanningen.  

Dispensasjonsregelen er ny § 2-7 i studietilsynsforskrifen.  

Mulighet til å endre undervisningsform, herunder praksis, vurderingsform mv.  

Dispensasjonsregelen gjør det mulig for institusjonene selv å vurdere og bestemme hvilke 
undervisningsformer og læringsaktiviteter, også eventuell praksis, som skal brukes for å oppnå 
læringsutbytte denne våren. Det innebærer f.eks. at utdanninger som er akkreditert som stedbaserte 
studietilbud kan gjennomføres med nettundervisning. Det samme handlingsrommet gjelder for 
eksamens- og vurderingsformer. 

Det viktige er at studentene får den undervisningen som skal til for at de kan oppnå læringsutbytte for 
studietilbudet. Vi oppfordrer institusjonene til å samarbeide og sammen finne gode løsninger.  
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Vitnemål 

Dispensasjonsregelen gjør det mulig for institusjoner å skrive ut vitnemål selv om forutsetningene i 
studietilbudets akkreditering knyttet til undervisningsform, praksis, eksamen mv. ikke oppfylles denne 
våren. Studentene må fortsatt ha bestått/oppnådd læringsutbyttet for å få vitnemål. Om studenten har 
oppnådd læringsutbyttet er en faglig vurdering som må gjøres lokalt.  

Rapportering til NOKUT 

Det er ikke nødvendig å søke eller melde fra løpende til NOKUT om endringer institusjonene gjør 
etter dispensasjonsregelen. NOKUT vil i løpet av våren kunne be institusjonene rapportere hvilke 
endringer som er gjort. Det vil komme egen informasjon om dette.  

 

Med hilsen 
 

Øystein Lund  

tilsynsdirektør Clara Hasselberg 

 seksjonssjef 

 

Dokumentet er elektronisk signert. 
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Forskrift om endring i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning 
(fagskoletilsynsforskriften) og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 
(studietilsynsforskriften)  

 

Hjemmel: Fastsatt av NOKUT 19. mars 2020 med hjemmel i lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere 
yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 5, jf. forskrift 11. juli 2019 om høyere yrkesfaglig utdanning 
(fagskoleforskriften) § 54, og lov 1. april 2005 nr. 15. om universiteter og høyskoler (universitets- og 
høyskoleloven) § 2-1 sjette ledd.  

 

I 

I forskrift 25. oktober 2018 om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) 
gjøres denne endringen: 

 

Ny § 3-9 skal lyde:  

 

§ 3-9 Dispensasjon fra akkreditert fagskoleutdanning på grunn av tiltak knyttet til Covid-19 
(koronaviruset) 

Fagskoler kan gjøre nødvendige endringer i forutsetningene for akkreditert fagskoleutdanning for 
å etterkomme pålegg fra myndighetene knyttet til å hindre spredning av Covid-19 (koronaviruset). 
Dette gjelder blant annet nødvendige endringer i krav til undervisningsform, vurdering, eksamen og 
praksis. Fagskolen kan ikke gjøre endringer i det samlede læringsutbyttet for utdanningen, jf. § 3-2. 

Første ledd gjelder ikke for krav regulert av nasjonale eller internasjonale standarder, 
konvensjoner og avtaler som skal tilfredsstille kravene i disse, jf. § 3-1 (3). 

NOKUT kan kreve at fagskolen rapporterer om endringer tillatt etter første ledd.  

 

II 
 

I forskrift 7. februar 2017 nr. 137 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning gjøres denne 
endringen: 

Ny § 2-7 skal lyde:  

 

§ 2-7 Dispensasjon fra akkreditert studietilbud på grunn av tiltak knyttet til Covid-19 (koronaviruset) 

Institusjoner kan gjøre nødvendige endringer i forutsetningene for akkreditert studietilbud for å 
etterkomme pålegg fra myndighetene knyttet til å hindre spredning av Covid-19 (koronaviruset). Dette 
gjelder blant annet nødvendige endringer i krav til undervisningsform, vurdering, eksamen og praksis. 
Institusjonen kan ikke gjøre endringer i det samlede læringsutbyttet for utdanningen. 

NOKUT kan kreve at institusjonen rapporterer om endringer tillatt etter første ledd. 

  

III 
 

Endringene trer i kraft straks.  
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