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Saken gjelder:
I forbindelse med koronautbruddet og de smitteverntiltakene som er gjort, ble det behov for å
fravike den gjeldende grads- og studieforskriften på noen punkter, og det hastet. Derfor
vedtok rektor en midlertidig forskrift, med hjemmel i uhl. § 10-2, første ledd (hastefullmakt).
Formålet er først og fremst å sikre at studenter ikke blir forsinket i sin utdanning, og den
regulerer spørsmål om sensurfrist, obligatoriske aktiviteter, forkunnskapskrav og fravær til
vurdering. Fakultetene melder at forskriften har vært et tjenlig virkemiddel i arbeidet deres.
Da forskriften ble fastsatt, var det håp om at situasjonen kunne ha normalisert seg til starten
av høstsemesteret, og forskriften ble derfor gjort gjeldende til 1. september. Dette er nå lite
sannsynlig, og fakultetene har bedt om at forskriften allerede nå forlenges for å gi dem
mulighet til å planlegge for høstsemesteret. Forslaget er å forlenge den til 1. februar 2020.
Det foreslås også en del endringer, men disse er i all hovedsak en tydeliggjøring av det som
allerede gjelder.
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» vedtar styret endringer som
foreslått av universitetsdirektøren.
2. Endringene trer i kraft fra 1. juni 2020.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør
04.05.2020/Per Gunnar Hillesøy/Christen Soleim (avd.dir)
Vedlegg:
1. Saksfremstilling
2. Digitalt vedlegg –Innspill fra fakultetene

Side 1 av 6

Saksframstilling
Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
64/20

Møtedato:
28.05.2020

Arkivsaksnr:
2020/3025

Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og studieforskriften
Bakgrunn
Den midlertidige forskriften er ett av en lang rekke tiltak som er satt i verk for å håndtere
koronasituasjonen. Den gir rettslig grunnlag (hjemmel) for andre viktige tiltak. Det er usikkert
når og hvordan universitets virksomhet kan normaliseres igjen, og også hvordan den «nye
normalen» blir. Selv om håpet er en gradvis oppmykning av restriksjonene fra Stortinget og
regjeringen, er det usikkert når det kan skje. Fakultetene trenger en tilstrekkelig
planleggingshorisont, og fleksibilitet til å planlegge utfra de mulige scenariene for hvordan
undervisning og vurdering kan gjennomføres til høsten. Forskriften foreslås derfor forlenget
fram til 1. februar 2021, for å sikre at høstsemesterets undervisning og vurdering kan
gjennomføres med hjemmel i forskriften.
Innspill fra fakultetene og studentene
Det har vært en høring, med kort frist. Det har kommet innspill fra Det juridiske fakultet (uten
merknader), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet, Det
psykologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Studentparlamentet og
Studentombudet. Vi omtaler disse i tilknytning til de aktuelle bestemmelsene i forskriften.
Regeltekniske endringer og forlengelse
I § 1 er det tatt inn henvisninger til to forskrifter som begge ble vedtatt etter at vår midlertidige
forskrift ble fastsatt. Disse to, og særlig § 2-7 i NOKUTs studietilsynsforskrift, gir en tydelig
hjemmel for viktige endringer som gjelder undervisning og vurdering, samtidig som det
gjøres tydelig at kravene til det samlede læringsutbyttet for utdanningene ikke kan reduseres.
Henvisningene er tatt inn etter forslag fra Det medisinske fakultet.
Hvor lenge forskriften bør gjelde, er ikke lett å svare på. Vi har valgt å sette 1. februar 2021,
slik at fakultetene og studentene i hvert fall kan planlegge for høstsemesteret og for
overgangen til vårsemesteret 2021. Det samfunnsvitenskapelige fakultet ber om en åpning
for at endringer i 2020 også kan gjøres gjeldende for våren 2021. Vi ser at det kan bli
nødvendig, men vi ønsker primært å gi regler som er spesifikke og avgrensede, særlig av
hensyn til studentenes forutsigbarhet. Etter vår vurdering er det neppe mulig nå, men vi vil ha
løpende dialog med fakultetene og Studentparlamentet utover året, slik at det forhåpentligvis
blir mulig å både planlegge forskriftsendringer og informasjon i god tid.
Det er videre tatt inn en del henvisninger til internt regelverk.
Endringer som gjelder undervisning og vurdering
Den viktigste bestemmelsen her er § 2, der det er gjort flere tilføyelser. Disse innfører ikke
noe nytt, men gjør den gjeldende adgangen til endringer i undervisning og vurdering
tydeligere. De bygger på innspill fra fakultetene, som i stor grad har sammenfallende forslag
her.
2

Særlig om sensurfrist
Adgangen til å forlenge sensurfristen står i den midlertidige forskriften fra før. Etter innspill fra
Studentparlamentet har vi foreslått en bestemmelse om at utvidet frist må være nødvendig.
Studentombudet har foreslått å spesifisere hvilke frister dette gjelder. Det forslaget er ikke
fulgt opp, fordi en slik oppregning lett kan føre til det som Studentparlamentet frykter, nemlig
at utvidelse framstår som normen snarere enn unntaket. For tydelighetens skyld vil vi likevel
nevne fristene her:
-

Masteroppgaver: To måneder, jf. UiB-forskrift fra 2007 (i kraft fra 2008, hjemlet i uhl.
§ 3-9 (4) siste setning).
Vurdering ved Det juridiske fakultet (unntatt masteroppgaver): Fem uker, jf. midlertidig
UiB-forskrift (gjelder ut 2023).
Annen vurdering: Tre uker, jf. uhl. § 3-9 (4), første setning.

Det er også tatt inn en adgang til å fravike kravet om ekstern sensur på muntlig og på
masteroppgaver. Vi vil minne om at heller ikke dette kan gjøres med mindre det er
nødvendig. Det er likevel vesentlig at forsinkelser unngås, og derfor kan det i en del tilfeller
bli nødvendig.
Forslagene i siste ledd i § 2, om endret vurderingsuttrykk, kan være vanskelige å skjønne
uten detaljkunnskap. De er satt inn med tanke på to typetilfeller:
-

-

Når emner med A-F-skala har fått endret dette til Bestått/Ikke bestått våren 2020, har
det vært usikkerhet om kontinuasjonseksamen eller lignende ordninger i samme
emne i august 2020 eller senere på høsten, også må ha Bestått/Ikke bestått. Vi har, i
dialog med fakultetene, kommet til at det ikke er påkrevd, men at fakultetene må
bestemme dette ut fra lokale forhold.
Ved endring fra A-F og til Bestått/Ikke bestått kan innreisende utvekslingsstudenter
ha særlige behov. Det har kommet en del meldinger om at hjemmeinstitusjonene
krever en bokstavkarakter for å godkjenne de emnene som er tatt ved UiB. For noen
studenter står også studiefinansieringen på spill om de ikke får bokstavkarakterer.
Formuleringen «kan (..) om nødvendig» gir fakultetene rom for å behandle slike saker
individuelt. Det er likevel viktig at saksbehandlingen ikke fører til unødig byråkrati og
tidsbruk, og derfor kan det etter omstendighetene være bedre med en enklere og mer
standardisert løsning.

Det psykologiske fakultet har bedt oss vurdere om det er hensiktsmessig å regulere praksis.
Dette har til dels skjedd allerede, i form av midlertidige avtaler med viktige «leverandører» av
praksisplasser. Det er også fastsatt retningslinjer for personvern i undervisning, og disse
gjelder også for praksis.
Praksis er dels en obligatorisk aktivitet som skal godkjennes, dels er det grunnlag for
karaktersetting, og det kan også være organisert som eget emne. I mange praksisemner er
det gått over til digitale løsninger, slik som for annen undervisning og vurdering. Gitt at
praksis i stor grad er avhengige av instanser utenfor UiB, er det neppe grunnlag for å gå i
særlig detalj i forskriften. Praksis er likevel nevnt i § 3.
Universitetsdirektøren sine kommentarer
For mange av de tiltakene som er vedtatt og satt i verk, trengs det et rettslig grunnlag, og
den vanlige forskriften er ikke tilstrekkelig i den ekstraordinære situasjonen som
koronautbruddet har ført til. Siden det er meget usikkert når behovet for særlige tiltak vil falle
bort, er det ikke nok at den midlertidige forskriften gjelder bare fram til september. En
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forlengelse vil gi bedre forutsigbarhet for fakultetene og studenten i den videre planleggingen
av høsten og eventuelt overgangen til neste vårsemester. Dersom det blir nødvendig med en
ytterligere forlengelse, vil det komme opp i styret senest i novembermøtet. Om den
midlertidige forskriften kan oppheves tidligere, vil vi fremme forslag om det så snart som
mulig.

04.05.2020/Per Gunnar Hillesøy/ Christen Soleim (avd. dir.)
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Forslag til endringer i den midlertidige forskriften om tillegg til UiBs grads- og
studieforskrift – Vedlegg til styresak 28.052020
§ 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 § 2-7 i Forskrift om tilsyn med
studiekvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) § 2-7, fastsatt av NOKUT 19.
mars 2020, og Midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om universiteter og
høyskoler som følge av utbrudd av Covid-19, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. mars
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 71

•

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.

•

Fravike kravene til bruk av ekstern sensor ved muntlig vurdering og vurdering av
masteroppgaver, jf. universitets- og høyskolelovens § 3-9 (2) og grads- og
studieforskriftens § 7-3-2 (3).

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.
§ 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, herunder praksis, 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
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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.
§ 4. Dispensasjon fra forkunnskapskrav
Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020 eller
vårsemesteret 2021 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
Den gjeldende forskriften fra 11. mars 2020 videreføres fram til 1. februar 2021, med slike
endringer som ble vedtatt 28.mai 2020. Endringene trer i kraft straks.
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