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Saksbehandler: Karoline Jermstad

Høring om forslag til opptaks- og rangeringsregler - PPU
Vi har fått inn en høring med svært kort frist, så vi er nødt til å ta den over epost. Bare
spør om det er noe dere lurer på.
Ting å tenke over:
Er det noen formuleringer som er utydelige?
Er det noe som ikke trenger å være med, eller noe som burde vært med?
Se gjerne på den gamle forskriften til opptak til PPU her:
https://lovdata.no/forskrift/2011-02-23-202
Frist for å gi Karoline tilbakemelding er 27.09.

Studentrådet HF, Studentrådet SU,
Sudentrådet ØK, Studentrådet IE,
Studentrådet IV, Studentrådet AD,
Studentrådet MF, Studentrådet NV
Vår dato 20.09.2018

Stig-Martin Liavåg

Høring – forslag til opptaks- og rangeringsregler - PPU-studiet
Dette en høring om endringer i NTNUs generelle opptaksforskrift, som følge av at en
ny forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) trer i kraft for de
som tas opp fra og med høstsemesteret 2019.
Faglige bakgrunner innen fagområder som gir godkjent opptaksgrunnlag til PPU er
 Samfunnsfagene
 Språkfagene
 Matematikk og naturfagene
 Kunst- og mediefag
 Kroppsøving og idrett
Institutt for lærerutdanning (ILU) har utarbeidet forslag til nye bestemmelser som
herved sendes på intern høring. Disse er paragrafer § 36 til § 41, som er tillegger til
den nåværende opptaksforskriften, og Studenttinget ønsker tilbakemeldinger på
disse. Forslaget som står til grunn inneholder
Svar sendest til lm@studenttinget.no innen fredag 28. september.



Vedlegg:
Høringsnotatet fra Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU
Forslag til nye bestemmelser i forskrift av 25.08.16 om opptak til studier ved
NTNU – om opptak og rangering til PPU-studiet

Med vennlig hilsen
Studenttingets ledergruppe v/ Stig-Martin Liavåg

Postadresse:
Studenttinget NTNU
Alfred Getz’ vei 3
N- 7491 Trondheim

Besøksadresse:
Gløshaugen
Gamle fysikk
Andre etasje

Telefon:
73 59 32 88

E- post:
sti@studenttinget.no
Hjemmeside:
www.studenttinget.no
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Avdeling for utdanningskvalitet

Dato

Referanse

22.08.2018

2017/40600/AMS

Notat
Til:

Fakultetene, Studenttinget, forvaltningsutvalgene FUS, FUL og FUI, Avd. for
studieadministrasjon, Avd. for studenttjenester, Seksjon for etter- og videreutdanning,
Internasjonal seksjon, Seksjon for utdanning Gjøvik, Seksjon for utdanning Ålesund

Kopi til:

Kjersti Møller, UK

Fra:

Avd. leder Berit Kjeldstad, Avdeling for utdanningskvalitet

Signatur:

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur

Høring – forslag til opptaks- og rangeringsregler - PPU-studiet
Kunnskapsdepartementet vedtok ny forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning den
21.12.15. Forskriften trådte i kraft fra vedtaksdato, men nye opptakskrav trer i kraft for de som tas
opp fra og med høstsemesteret 2019. Nytt er at det kreves mastergrad for opptak til PPU unntatt i
utøvende og skapende kunstfag samt idrettsfag der det kreves bachelorgrad.
For å bli tatt opp til PPU, fra høsten 2019, kreves følgende:
- en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise eller
- en bachelor i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng eller
- en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget.
For praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag gjelder egen forskrift om rammeplan, fastsatt
18.03.13. Det er ikke endringer i opptakskravene i denne.
Det er den enkelte institusjon som har myndighet til å fastsette opptaks- og rangeringsregler til PPU
i den grad dette ikke er fastsatt av KD. Pr. i dag har NTNU en egen opptaksforskrift for PPU. Vi
foreslår at denne oppheves og at opptak og rangeringsregler til PPU fastsettes i NTNUs generelle
opptaksforskrift.
Institutt for lærerutdanning (ILU) har utarbeidet forslag til nye bestemmelser som herved sendes på
intern høring. Forslaget med kommentarer er vedlagt.
Forslaget gjelder:
Postadresse
7491 Trondheim

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@adm.ntnu.no
http://www.ntnu.no/administrasjon

Besøksadresse
Hovedbygget
Høgskoleringen 1
Gløshaugen

Telefon
+ 47 73 59 80 11
Telefaks
+ 47 73 59 80 90

Saksbehandler
Anne Marie Snekvik
Tlf: + 47 73 59 52 94

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Dato

Referanse

22.08.2018

2017/40600/AMS

opptak og rangering til PPU, heltid og deltid (utkast til §§ 36 og 37)
opptak og rangering til fleksibel PPU (FPPU), deltid med allmennfaglig
utdanningsbakgrunn (§§ 38 og 39)
opptak og rangering til fleksibel PPU (FPPU), deltid med yrkesfaglig utdanningsbakgrunn
(§§ 40 og 41)

Vi ber om tilbakemelding på forslaget, senest innen 5. oktober 2018.

Vedlegg til dokument 3 i sak 2017/40600

Forslag til nye bestemmelser i forskrift av 25.08.16 om opptak til studier
ved NTNU – om opptak og rangering til PPU-studiet
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Virkeområde
Punkt 5 som sier at Regler for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning er gitt i egen
forskrift, oppheves.
Kommentar:
Dette er en konsekvens av at regler for opptak til PPU tas inn i den ordinære
opptaksforskriften.

§ 7. Kvoter
Nytt punkt (4)
Rektor fastsetter opptakskvoter innenfor hvert fagområde innen 1. april for praktiskpedagogisk utdanning heltid og deltid.
Opptakskvote i hvert skolefag (fag som undervises i skolen) i praktisk-pedagogisk
utdanning heltid reguleres av tilgang på praksisplasser i utdanningen.
Inntil 40 % av studieplassene kan settes av til søkere med en bestemt fagbakgrunn for å
ivareta den faglige bredden i utdanningen.
Kommentar:
Mandatet til NTNU er å utdanne lærere til et bredt spekter av fag. Dette må gjenspeiles i
sammensetningen av studentmassen slik at NTNU utdanner lærere med variert
undervisningskompetanse. Det er også viktig at vi har muligheten til å regulere opptaket ut
fra ressurssituasjonen ved Institutt for lærerutdanning (ILU). Behovet for kvoter på PPU
heltid har sammenheng med tilgangen på praksisplasser.
Vi har valgt å bruke skolefag som definisjon på de 60 studiepoengene som gir grunnlag for
opptak til fagdidaktikkemner i PPU. Vi har bevisst valgt å ikke bruke undervisningsfag da
dette er et begrep som brukes i vurdering av kompetanse ved tilsetting i undervisningsstilling
i skolen. Det er skoleeier som avgjør hvilke studiepoeng i fag som er relevante for
undervisningsfag.

Kapittel 3. Opptak der NTNU selv fastsetter opptakskrav og rangering
Ny § 36
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§ 36 Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), heltid og deltid
Opptakskravene er utarbeidet i henhold til forskrift 21. desember 2015 om rammeplan
for praktisk-pedagogisk utdanning. For opptak til PPU heltid kreves:
- en mastergrad som inneholder minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag
som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i eller
- en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i
kunstfaget eller
- en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget.

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til
mastergrad.
Kommentar:
Forslaget er i samsvar med ny rammeplan, men med presiseringer om at NTNU kun tilbyr
opptak til fag hvor utdanningen tilbyr fagdidaktikk.

Ny § 37
§ 37. Rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning, heltid
Ved opptak til PPU heltid skal kvalifiserte søkere rangeres (i prioritert rekkefølge) etter
følgende kriterier innenfor kvoten i hvert skolefag jf. § 36:
1. Søkere med fullført ph.d. -grad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran
søkere med færre skolefag.
2. Søkere med mastergrad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med
færre skolefag.
3. Søkere med bachelorgrad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med
færre skolefag (gjelder kun for opptak til skolefag med unntak fra krav om
mastergrad, jf. § 36).
4. Søkere som er rangert likt med grad og antall skolefag, rangeres deretter ut ifra
avlagte studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt
ved opptak.
5. Søkere som er rangert likt med grad, antall skolefag og studiepoeng, rangeres
deretter ut ifra en totalvurdering hvor antall studiepoeng i skolefaget og karakterer i
skolefaget er avgjørende.
Kommentar:
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Den foreslåtte rangeringen er en videreføring av dagens rangeringskriterier, men med
tilpasning til nye opptakskrav. Vi ønsker å prioritere søkere med to fag med bakgrunn i
behovet i skolen. Det er ikke gunstig å utdanne mange lærere med undervisningskompetanse
bare i ett fag. I tråd med det vi oppfatter som intensjonen i rammeplanen, bør vi prioritere
søkere med master også i fag hvor man kan søke med bachelorgrad.
Erfaring fra dagens opptak viser at det svært sjelden er nødvendig å rangere søkere etter
punkt 5. Hvis dette blir nødvendig, vil søkere rangeres etter antall studiepoeng i de aktuelle
skolefagene samt karakterer der det er aktuelt. Det er krevende å definere på forhånd hva
som skal inngå i karakterberegningen når søkerne har variert utdanning med tanke på
emnesammensetning og omfang.
Ny § 38
§ 38. Opptakskrav for søkere til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU),
deltid med allmennfaglig utdanningsbakgrunn
Opptakskravene er utarbeidet i henhold til forskrift om rammeplan for praktiskpedagogisk utdanning fastsatt 21. desember 2015. For opptak til FPPU deltid for
allmennfag kreves:
-

en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som
utdanningen tilbyr fagdidaktikk i eller

-

en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng
i kunstfaget eller

-

en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget.

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til
mastergrad.

Ny § 39
§ 39. Rangering av søkere til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU),
deltid med allmennfaglig utdanningsbakgrunn
Ved opptak til FPPU deltid skal kvalifiserte søkere rangeres (i prioritert rekkefølge)
etter følgende kriterier innenfor kvoten i hvert skolefag:
1. Søkere med dokumentasjon på tilsettingsforhold i undervisningsstilling i skolen
innenfor de tre siste årene. Søkerne rangeres etter antall måneder relevant
undervisningspraksis.
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2. Søkere med fullført ph.d. –grad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran
søkere med færre skolefag.
3. Søkere med mastergrad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med
færre skolefag.
4. Søkere med bachelorgrad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med
færre skolefag (gjelder kun for opptak til skolefag med unntak fra krav om
mastergrad jf. § 38).
5. Søkere som er rangert likt med grad og antall skolefag, rangeres deretter ut ifra
avlagte studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt
ved opptak.
6. Søkere som er rangert likt med grad, antall skolefag og studiepoeng, rangeres
deretter ut ifra en totalvurdering hvor antall studiepoeng i skolefaget og karakterer i
skolefaget er avgjørende.
Kommentar:
Opptakskravene og rangeringskriteriene er de samme som for PPU heltid, med unntak av nr.
1 som er ment å favne søkere som er ansatt i midlertidige undervisningsstillinger i skolen og
mangler pedagogisk kompetanse for å få fast tilsetting. FPPU deltid ble sin tid opprettet for å
imøtekomme behovet for å minke andelen lærere i skolen uten pedagogisk kompetanse.
Dette er fortsatt et behov, blant annet dokumentert i SSB-rapport 2017/25 Læreres
kompetanse i videregående skole. Vi foreslår derfor å videreføre rangeringskriteriet, men
med en innsnevring til de tre siste skoleår. Dette mener vi gjør rangeringskriteriet mer i tråd
med intensjonen.
Ny § 40
§ 40. Opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU), deltid med
yrkesfaglig utdanningsbakgrunn
Opptakskravene er utarbeidet i henhold til forskrift 18. mars 2013 om rammeplan for
praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8–13.
For opptak til FPPU deltid for yrkesfag kreves
- fullført treårig relevant profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant
yrkespraksis.
- fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå,
generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover
videregående opplærings nivå og fire års yrkespraksis.
I de tilfeller der det kreves autorisasjon for å praktisere i yrket, må søker også ha
autorisasjon for å få opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.
Kommentar:
Det er ikke gjort endringer i opptakskravet for FPPU deltid med yrkesfag, men vi har tilføyd
kravet om autorisasjon.
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Etter Kunnskapsdepartementets forskrift om opptak til høgre utdanningi fremgår at søkere til
yrkesfaglærerutdanning der det kreves autorisasjon for å praktisere i yrket, også må ha dette
for å få opptak til yrkesfaglærerutdanningen. Vi foreslår at det samme skal gjelde ved opptak
til FPPU som baserer seg på yrkesfaglig bakgrunn. Det er en etablert praksis å sjekke gyldige
autorisasjoner i opptaket til FPPU deltid med yrkesfag, men det står ikke i gjeldende
opptaksforskrift.

Ny § 41
§ 41. Rangering av søkere til fleksibel praktisk pedagogisk utdanning (FPPU),
deltid med yrkesfaglig utdanningsbakgrunn
Søkere til FPPU deltid for yrkesfag rangeres i opptaket etter følgende kriterier i
prioritert rekkefølge:
1. Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i henhold til bestemmelser om dette i
opplæringslova.
2. Søkere med dokumentasjon på tilsettingsforhold i undervisningsstilling i skolen
innenfor de tre siste årene. Søkerne rangeres etter antall måneder relevant
undervisningspraksis etter endt fagutdanning.
3. Antall måneder fagpraksis etter endt fagutdanning.

Kommentar:
I samsvar med kommentarene til § 39, finner vi det hensiktsmessig å videreføre prioritering
av søkere som er ansatt på vilkår og deretter med undervisningspraksis for opptak. Vi har
også her valgt å innsnevre kriteriene til undervisningspraksis de tre siste skoleår.

Endringene trer i kraft 1. januar 2019.
§§ 36 – 46 endrer nummerering i forskrift om opptak til studier ved NTNU slik at disse blir
§§ 42 – 52.
Samtidig oppheves forskrift 23.02.2018 nr. 202 om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
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HF-sak 35/18
Saksbehandler: Per Kristian Røkkum Berget

Høring om endringer i forskrift om studier for NTNU
Siden vi ikke har Studentrådsmøte denne uka, må vi ta denne høringen på mail. Jeg
oppfordrer dere til å komme med innspill, både på godt og vondt.
Høringen omhandler endringer i studieforskriften for NTNU som følge av
endringene i Universitets- og høyskoleloven (Uhl) som trådte i kraft 1. juli i år.
Det er ingen særs radikale endringsforslag, men dere bør absolutt sette dere inn i dette
og vurdere endringsforslagene.
Studieforskriften for NTNU er uhyre viktig - den fastsetter bl.a. studentenes rettigheter
og plikter ved universitetet, og hvem som har myndighet til å bestemme hva.
Disse endringene handler først og fremst om å nedsette de relevante endringene i Uhl i
NTNUs forskrifter og spesifisere hvordan disse skal håndheves eller tre i kraft på NTNU.
For å gjøre det lettere å få med seg hva endringene er, har jeg sammenfattet dem
nederst i e-posten. Jeg ber dere likevel lese høringen og se vedleggene (høringen,
informasjonsskriv om lovendringene fra juli, og høringsnotat for Studentrådene - med
ordforklaringer).
Jeg har ikke lagt ved universitets- og høyskoleloven eller gjeldende studieforskrift i sin
helhet, men heller linket til de relevante delene av loven (og studieforskriften) i
sammenfatningen under - bare trykk på lovparagrafene det gjelder.
Legg gjerne ekstra vekt på følgende i vurderingen deres:
•
•
•
•

Gagner endringene i studieforskriften studentene og deres rettigheter slik
lovendringene har til hensikt?
Ser man noen åpenlyse problemer med de endringene som er foreslått?
Er det noe som er utydelig/tvetydig i de paragrafene som berøres av endringer?
Andre innspill / kommentarer?

______________________________________________________________________

En kort oppsummering av de foreslåtte endringene i forskriften (med
linker til relevant lovverk):
1. Håndheving av forbudet mot heldekkende ansiktsplagg i
undervisningssituasjoner:
Rektor gis myndighet til å treffe vedtak om bortvisning* etter uhl. §7-9
(2) (Gjentatt bruk av heldekkende ansiktsplagg i undervisningssituasjon tross
skriftlig advarsel).
NTNUs klagenemd har myndighet til å treffe vedtak om bortvisning etter uhl. § 4-
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8 (1) (Gjentatt grovt forstyrrende opptreden tross skriftlig advarsel).
Vedtak om utestengning** treffes av NTNUs klagenemnd.
* Bortvisning: Studenten må holde seg borte fra det geografiske området hen er bortvist fra (inkl. undervisningsarealer), men kan
fremdeles gå opp til eksamen.
** Utestengning: Studenten utestenges fra alle universiteter omfattet av Universitets- og høyskoleloven, inkl. adgang til campus,
undervisning og å gå opp til eksamen.

2. Presisering i lovteksten om politiattest hos studenter som i studierelatert
praksis har kontakt med mindreårige:
Uhl.§ 4-9 (3) er endret til: Den som er dømt eller har vedtatt forelegg for forhold
som innebærer at hun eller han anses som uskikket (…).
Dette er allerede i tråd med NTNUs gjeldende praksis, og anses ivaretatt i §3-8 i
forskriften, som fastslår at klagenemda kan nekte undervisningsrett i slike
utdanninger hvis studenten har "merknader på politiattesten". Ingen endring
anses nødvendig.
3. Krav om utarbeidelse av skriftlig sensorveiledning til alle eksamener:
Uhl. § 3-9 (2) har fått tillagt setningen: Det skal utarbeides skriftlig
sensorveiledning til alle eksamener.
NTNU innførte krav om sensurveiledning i 2016 (studieforskriften § 5-11 (10)) ingen endring anses nødvendig.
4. Uhl. § 5-3 (3) har fått tillagt setningen: Sensorveiledningen skal være
tilgjengelig for kandidatene etter at karakter er fastsatt.
Dette er nedfelt i studieforskriften § 5-11 (10) - ingen endring anses nødvendig.
5. Ny muntlig del av sammensatt eksamen dersom karakter endres etter klage
Uhl. § 3-9 (5) er endret med spesifisering; Når en student har klaget på en
karakter som er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve,
skal det avholdes ny muntlig prøve dersom karakteren (på den skriftlige
delen) endres.
Lovens tidligere bruk av "medhold" i formuleringen har ført til at noen
institusjoner kun har avholdt ny muntlig prøve dersom karakteren blir forbedret.
NTNUs studieforskrift § 6-2 (1) fastslår at karakterklage skal behandles etter Uhl.
§ 3-9 (5), så ingen endring anses nødvendig.
Enhetene på NTNU vil likevel gjøres oppmerksom på at lovens tidligere
formulering har medført misforståelser og ulik praksis.
6. Valg av skriftlig eller muntlig begrunnelse for karaktersetting
Uhl. § 5-3 (2) har fått tillagt setningen: Institusjonen bestemmer selv om
sensor skal gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig.
I nåværende rett er det sensor som bestemmer om karakterbegrunnelse skal gis
muntlig eller skriftlig. Tanken er at lovfestet rett til skriftlig tilbakemelding
vil medføre ekstraarbeid for allerede overarbeidede sensorer. NTNU-styret har
inntrykk av at ordningen hvor sensor selv bestemmer har fungert godt.
Kunnskapsdepartementet presiserer at lovendringen ikke skal være til hinder for
at insititusjonene skal kunne delegere ansvaret for å bestemme skriftlig eller
muntlig
begrunnelse til sensor. NTNU legger dette ansvaret til fakultetene, med
mulighet for å delegere videre til sensor. Se ellers høringsdokumentet for tanker
om automatisk
begrunnelse der dette kan bli aktuelt.
Forslag til ny § 6-2 (3) i studieforskriften:
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Fakultetet bestemmer om sensor skal gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig.
Automatiske begrunnelser skal som hovedregel gis skriftlig.
7. Klage på gruppeeksamen
Uhl. § 5-3 (4) har fått tillagt setningen: Det er individuell klagerett ved
gruppeeksamen. En eventuell endring etter klage vil kun gjelde for den som
har klaget.
NTNU har tidligere ikke gitt mulighet til å klage individuelt på gruppeeksamener,
bl.a. begrunnet med at et gruppearbeid er en fellesprestasjon.
Den nye lovfestelsen av rett til individuell klage kommer av et ønske om å styrke
studentens rettsssikkerhet og sikre lik praksis hos institusjonene.
Retten gjelder også der hvor studentens bidrag i eksamensoppgaven ikke
spesifikt kan identifiseres.
Dette innebærer at studieforskriften § 6-2 (2) og (3) oppheves. NTNU
anbefaler at delvrudering for den enkelte student benyttes i tilfelles hvor
gruppeoppgaven har
vært etterfulgt av en justerende muntlig prøve, da denne vil måtte gjenopptas for
studenten som klager (Jf. endringen av Uhl 3-9 (5), se over).
8. Prosedyre ved vesentlige karakteravvik
Uhl § 5-3 (6) og (7) tillegges:
(6) Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra
opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en
vurdering før endelig karakter fastsettes.
og (7) Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke
påklages.
Endringen i uhl fastslår at det skal foretas en vurdering av hvorvidt sensur er gjort
i samsvar med fastsatte retningslinjer hvis karakteren endres med to karakterer
eller mer (opp eller ned).
Dette gjøres før endelig karakter fastsettes - det skal vurderes om
sensurvedtaket etter klage er ugyldig eller ikke, uavhengig av om studenten ber
om det eller ikke.
All dokumentasjon skal i så fall være tilgjengelig. Det betyr at bestemmelsen om
blind sensur (uhl. § 5-3 (4) - at sensor ikke skal vite opprinnelig karakter +
begrunnelse, hvem som klager og hvorfor) faller bort. Vedtak om karakter etter
denne prosessen er endelig og kan ikke klages på.
Det er opp til NTNU å finne en god ordning for hvordan slike saker skal
håndteres. Kunnskapsdepartementet foreslår:
1. Sensorene fra første og andre vurdering av sensur vurderer i fellesskap og blir
enige om karakter, evt. også sammen med fagansvarlig.
2. Nye, uavhengige fagpersonerer vurderer om de to sensurene (opprinnelig og
etter klage) er i samsvar med sensurkriteriene. Det bør i så fall innføren en felles
ordning for NTNU, og legges til rektor å vedta retningslinjer for praktisering. Dette
for å sikre en lik tilnærming til sensur over hele NTNU.
For å sikre enhetlig tilnærming til denne oppgaven foreslås det at ansvaret for å
påse gjennomføring av vurderingen legges til fakultetet.
Forslag til nytt ledd § 6-2 (8) i NTNUs studieforskrift:
Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra
opprinnelig sensur, skal fakultetet sørge for at det foretas en ytterligere en
vurdering før endelig karakter fastsettes.
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Forslag til nytt ledd § 6-2 (9) i NTNUs studieforskrift:
Rektor fastsetter bestemmelser for hvordan § 6-2 (8) skal praktiseres.
Oppsummering av endringene:
1. § 3-5 annet ledd skal lyde: (2) NTNUs klagenemnd har myndighet til å treffe
vedtak om bortvisning etter uhl. § 4-8 (1). Rektor selv treffer vedtak om
bortvisning etter uhl. § 7-9 (2). Vedtak om utestengning treffes av NTNUs
klagenemnd.
2. (Ny) § 6-2 tredje ledd skal lyde: (3) Fakultetet bestemmer om sensor skal gi
begrunnelsen muntlig eller skriftlig. Automatiske begrunnelser skal som
hovedregel gis skriftlig.
3. (Opprinnelig) § 6-2 tredje ledd oppheves
4. § 6-3 andre ledd oppheves
5. § 6-2 åttende ledd skal lyde: Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller
flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal fakultetet selv sørge for at det foretas
en ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.
6. § 6-2 niende ledd skal lyde: Rektor fastsetter bestemmelser for hvordan § 6-2 (8)
skal praktiseres.
_______________________________________________________________
(På side 5/6 i vedlegget ''Endring i forskrift om studier ved NTNU - høring'' er det en feil:
Etter ''§3-5 annet ledd'' kommer forslaget til ''§6-2 åttende ledd''.
Sistnevnte skal være ''§6-2 (3)''. Den egentlige ''§6-2 åttende ledd'' er nevnt lengre ned
på lista, over ''§6-2 niende ledd'')
_______________________________________________________________
Lurer dere på noe, send Per Kristian en e-post, så skal han gjøre sitt beste for å svare.
Frist for å sende innspill til Studentrådet HFs høringssvar er torsdag 27/09 kl. 15:00.

Studentrådet HF, Studentrådet SU,
Sudentrådet ØK, Studentrådet IE,
Studentrådet IV, Studentrådet AD,
Studentrådet MF, Studentrådet NV
Vår dato 20.09.2018

Siri Arnesen

HØRING OM ENDRING I FORSKIFT OM STUDIER VED NTNU
Dette en høring om endringer i NTNUs studieforskrift, som følge av endringer i
Universitets- og høyskoleloven. NTNU skal svare på en høring fra
Kunnskapsdepartementet, og Studentdemokratiet er bedt om å komme med innspill.
Nedenfor er et fremlegg av endringene i Studieforskriften, og Studenttinget ønsker
kommentarer på disse. Dersom dere har andre kommentarer til, endringene, eller
Studieforskriften forøvrig, er dere velkommen til å komme med innspill.
Svar sendes til siri.arn@gmail.com innen 28. september.
Vedlegg:
Høringsnotatet fra Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU
Universitets- og høyskoleloven
Forskift for studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Informasjon om endringer i universitets- og høyskoleloven.
Forkortelser:
uhl: Universitets- og høyskoleloven
Studieforskriften: Forskrift for utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet (NTNU).
Begreper:
Bortvisning: Må holde seg borte fra det geografiske området vedkommende er
bortvist fra, men har fortsatt anledning til å gå opp til eksamen.
Utestenging: ikke anledning til å ta eksamen. Utestengelsen gjelder for alle
utdanningsinstitusjonen omfattet av uhl.

Postadresse:
Studenttinget NTNU
Alfred Getz’ vei 3
N- 7491 Trondheim

Besøksadresse:
Gløshaugen
Gamle fysikk
Andre etasje

Telefon:
73 59 32 88

E- post:
sti@studenttinget.no
Hjemmeside:
www.studenttinget.no

Denne høringen fremmer endringer i 6 paragrafer, legges frem i punkter A til D.
A)
Endring i §3-5 (2) Bortvisning og utestenging.
Gammel bestemmelse:
‘’NTNUs klagemend har myndighet til å fatte vedtak om bortvisning og utestenging’’
Forslag til ny bestemmelse:
‘’NTNUs klagenemd har myndighet til å treffe vedtak om bortvisning etter uhl. §4-8
(1). Rektor selv treffer vedtak om bortvisning etter uhl. §7-9 (2). Vedtak om
utestenging treffes av NTNUs klagenemd.’’
Dette betyr: Klagenemda har myndighet til å treffe vedtak om bortvisning etter uhl.
§4-8 (1) om bortvisning grunnet trossing av advarsel begrunnet i opptredner som er
grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomhetens arbeid ved
institusjonen ellers. Rektor treffer vedtak om bortvisning etter uhl. §7-9 (2) om
bortvisning grunnet trossing av advarsel begrunnet i bruk av heldekkende
ansiktsplagg.
Forskjellen mellom gammel og ny bestemmelse:
NTNUs klagenemd har i både gammel og ny bestemmelse myndighet til å fatte
vedtak om bortvisning og utestenging. Etter uhl. §7-9 (2) kan bortvisning fattes av
rektor eller den rektor bemyndiger. Forskriftsendringen samsvarer derfor med uhl.
Vedtak om utestenging kan etter uhl. og nåværende forskrift fattes av styret eller
klagenemd. Med det nye forslaget til forskrift legges myndigheten til klagenemda, og
ikke til styret.
I ny bestemmelse kan også rektor treffe vedtak om bortvisning. I gammel
bestemmelse lå denne myndigheten til Klagenemda, som har studentrepresentasjon,
det har ikke rektor (rektoratet).
Klagenemd har myndighet når det gjelder bortvisning på et ‘’mer generelt grunnlag’’,
rektor etter lovbestemmelsen i uhl. om heldekkende ansiktsplagg.
Ber om innspill på bestemmelsen i sin helhet.

B)
Forslag til ny §6-2 (3):
‘’Fakultetet bestemmer om sensor skal gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig.
Automatiske begrunnelser skal som hovedregel gis skriftlig.’’
Det kommer frem av høringsnotatet fra NTNU at KD presiserer at lovendringen ikke
Postadresse:
Studenttinget NTNU
Alfred Getz’ vei 3
N- 7491 Trondheim

Besøksadresse:
Gløshaugen
Gamle fysikk
Andre etasje

Telefon:
73 59 32 88

E- post:
sti@studenttinget.no
Hjemmeside:
www.studenttinget.no

er til hinder for at utdanningsinstitusjonene selv kan delegere til sensorene å avgjøre
om det skal være skriftlig eller muntlig begrunnelse.
Ber om synspunkt på:
- bør fakultetet være den instansen som bestemmer om sensor skal gi sin
begrunnelse muntlig eller skriftlig?
- bør sensor selv velge om begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig?
- innspill til bestemmelsen som helhet.
C)
Endring i uhl. §5-3 (4) som lovfester den enkeltes students rett til å klage på
gruppeeksamener, hvor eventuell karaktermessig virkning kun for den som klager.
Studieforskriftens §6-2 (3) og (2) oppheves som følge av dette.
Studieforskriftens §6-2
(2): ‘’ Krav om begrunnelse og klage på karakter fremsetter overfor fakultetet etter
gjeldende frister.’’
(3): ‘’ Ved klage på karakter på felles besvarelse, der det gis én felles karakter, må
samtlige studenter i gruppa samtykke og undertegne klagen.’’

D)
Ny bestemmelse om vesentlige karakteravvik, som følge av endring i uhl. §5-3 (6) og
(7)
Forslag til ny bestemmelse i studieforskriften, §6-2 (8):
‘’Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig
sensur, skal fakultetet selv sørge for at det foretas en ny vurdering før endelig
karakter fastsettes.’’
Ber om innspill på:
- er det riktig at fakultetet selv sørger for en ny vurdering?
- burde det vært spesifisert hvordan i forskriften (minsterkav for gjennomføring)?
- bestemmelsen som helhet

Det er forøvrig gjort endringer i uhl. som ikke leder til endringer i Studieforskriften.
Viser til vedlegg ‘’Endringer i universitets- og høyskoleloven

Med vennlig hilsen
Siri Arnsen
på vegne av Studenttingets ledergruppe
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Kopi til:
Fra:

Avdeling for utdanningskvalitet

Endring i forskrift om studier ved NTNU -høring
Bakgrunn
Stortingets vedtak «Lovvedtak 65 (2017-2018)» medførte endringer i universitets- og høyskoleloven. Disse
trådte i kraft 1. juli 2018. Endringene betyr at det er nødvendig å foreta justeringer i dagens studieforskrift sist
revidert oktober 2017. Utkast til ny forskrift skal legges frem for styret ved NTNU for endelig vedtak
31.oktober 2018. For øvrig vises til informasjon gitt i e-sak 17/31849 og 18/20489. Vi kommenterer kun det
som har betydning for NTNUs studieforskrift, men gjør oppmerksom på at loven også inneholder et
supplerende rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger, samt forhold knyttet til tilsettinger.
Det vises videre til Prop. 51 L (2017-2018) Endringer i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av
ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar), der det ble fremmet forslag om forbud
mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner ved blant annet universitet og høyskoler.
Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget og endringen trådte i kraft 1. august 2018.
I tillegg til utkast til endringer i studieforskriften inneholder oversendelsen et utkast til retningslinjer for å
behandle omgjøring av sensur, vi imøteser også enhetenes kommentarer til disse. Retningslinjer skal vedtas
av rektor, og vil selvsagt avhenge av hvilken ordning som vedtas ved NTNU, anse derfor kun utkastet som en
illustrasjon av mulig saksgang. Retningslinjene vil vedtas på et senere tidspunkt etter drøftinger i
Utdanningsutvalg og fakultetsforum.
Under følger en gjennomgang av de ulike endringene. For oversiktens del har vi samlet endringsforslagene i
et eget sammendrag senere i dokumentet. Frist for innspill settes til 5. oktober 2018.

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@ntnu.no

Besøksadresse
Høgskoleringen 1,
Hovedbygningen
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Saksbehandler
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Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet
Ny uhl. § 7-9 (2)
En student som tross skriftlig advarsel har brukt klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i strid
med første ledd, kan bortvises i inntil ett år. Hvis studenten til tross for skriftlig advarsel ikke
etterkommer et vedtak om bortvisning, kan studenten utestenges fra utdanningen i inntil ett år.
Vedtak om bortvisning kan treffes av rektor eller den rektor bemyndiger. Vedtak om utestengning
treffes av styret selv eller institusjonens klagenemnd. Vedtak om bortvisning eller utestengning kan
påklages, jf. § 5-1.
Vedtak om bortvisning og utestengning er inngripende vedtak, og det skal ikke reises tvil om hvor myndighet
til å treffe vedtak skal ligge. Vedtak om utestengning delegeres til NTNUs klagenemnd, ikke til styret selv slik
man har gjort i øvrige utestengningssaker. Vedtak om bortvisning legges til rektor selv.

Forslag til ny § 3-5 (2) i NTNUs studieforskrift
NTNUs klagenemnd har myndighet til å treffe vedtak om bortvisning etter uhl § 4-8 (1). Rektor selv treffer
vedtak om bortvisning etter uhl. § 7-9 (2). Vedtak om utestengning treffes av NTNUs klagenemnd.

Utestenging på grunnlag av straffbare forhold - politiattest
Studenter som i løpet av studiet kan komme i kontakt med mindreårige under praksisopphold, kan bli
avkrevd politiattest. Dette følger av uhl. § 4-9 (1) og (3). Det er foretatt en presisering i lovteksten
vedrørende vedtatt forelegg.
Endring i uhl. § 4-9 (3)
Den som er dømt eller har vedtatt forelegg for forhold som innebærer at hun eller han anses som
uskikket (…)
Dette anses som en presisering og oppdatering av lovteksten, og er i tråd med gjeldende praksis ved NTNU.
Endring i studieforskriften § 3-8 anses ikke nødvendig.

Sensorveiledning
Endring i uhl. § 3-9 (2)
Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering når
resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for vedkommende studium. Det skal være
minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av kandidatens selvstendige arbeid i
høyere grad. Det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning til alle eksamener.
Innføring av skriftlig sensorveiledning er en oppfølging av Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere
utdanning (Kvalitetsmeldingen) og UHRs Veiledende retningslinjer for sensur av 2015. Sensorveiledning anses
som et viktig virkemiddel for å ivareta studentenes rettssikkerhet. Krav om sensorveiledning ble innført ved
NTNU allerede i 2016, jf. studieforskriften § 5-11 (10). Endring i dagens ordlyd er følgelig ikke nødvendig.
Endring i uhl. 5-3 (3)
Sensorveiledningen skal være tilgjengelig for kandidatene etter at karakter er fastsatt.
Dette kommenteres ikke ytterligere da det allerede er fastslått i dagens studieforskrift, jf. § 5-11 (10).
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Virkning av ny sensur av skriftlig del i en sammensatt vurdering (justerende muntlig)
Endring i uhl. § 3-9 (5)
Ved ny sensurering etter §§ 5-2 og 5-3 benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern.
Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige karakteren er fastsatt på
grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og karakteren endres etter ny sensur av den skriftlige
delen av eksamen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.
Der det er gitt en samlet karakter for skriftlig og muntlig prøve (justerende muntlig) og den skriftlige delen er
påklaget, skal det avholdes ny muntlig prøve hvis ny sensur gir endret karakter på den skriftlige delen.
Lovens tidligere bruk av «medhold» har medført at enkelte institusjoner har praktisert ny muntlig prøve kun
der karakteren er endret til det bedre. NTNUs studieforskrift § 6-2 (1) henviser til at klage på karakter
behandles etter uhl. § 3-9 (5) og endring i dagens ordlyd er følgelig ikke nødvendig. Enhetene gjøres likevel
oppmerksom på dette, da tidligere formulering «medhold» i uhl. § 3-9 (5) har medført en del misforståelser
og ulik praksis.

Valg av skriftlig eller muntlig begrunnelse for karaktersettingen
Endring i uhl. § 5-3 (2)
Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I
begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen
og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Institusjonen bestemmer om sensor skal gi
begrunnelsen muntlig eller skriftlig.
Etter gjeldende rett er det sensor selv som velger om begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig, med
grunnlag i at en lovfestet rett til skriftlig begrunnelse vil medføre merarbeid for allerede høyt belastede
sensorer. Flere utdanningsinstitusjoner har innført automatisk skriftlig begrunnelse samtidig med
eksamenskarakteren, noe som særlig aktualiseres med økt bruk av digital vurdering. Det presiseres fra
Kunnskapsdepartementets side at lovendringen ikke er til hinder for at utdanningsinstitusjonene selv kan
delegere til sensorene å avgjøre om det skal være skriftlig eller muntlig begrunnelse.
Det er vårt inntrykk at sensorenes valgfrihet hva angår om sensurbegrunnelse skal gis muntlig eller skriftlig
har vært en ordning som har fungert tilfredsstillende. En generell plikt til å gi skriftlig begrunnelse vil etter
vårt syn innebære store omkostninger ressursmessig, samtidig som det ved en eventuell ny vurdering ved
vesentlige karakteravvik jf. ny uhl. § 5-3 (6) vil være en fordel at det kan fremlegges skriftlige begrunnelser.
Det er verdt å merke seg signaler om at det kan bli aktuelt å lovfeste et krav om skriftlig karakterbegrunnelse
hvis gjennomføringen av en eventuell etterfølgende vurdering blir uforholdsmessig vanskeliggjort hvis det
ikke foreligger en skriftlig karakterbegrunnelse. Foreløpig synes ikke karakteravvikene være såpass
omfattende at en slik plikt er forsvarlig. Det eksisterer i dag mange ulike varianter av vurderingsformer, og
det anses som viktig at bestemmelsen ikke er til hinder for praktiseringen av disse. Det legges derfor til
fakultetet å avgjøre hvilken form begrunnelsen skal ha. Det er viktig at bestemmelsen ikke er til hinder for at
fakultetet kan delegere bestemmelsen til sensor i de tilfellene det ikke skal gis automatiske begrunnelser.
Automatisk begrunnelse kan også åpne for muntlig begrunnelse i enkelte tilfeller.

Forslag til ny § 6-2 (8) i NTNUs studieforskrift
Fakultetet bestemmer om sensor skal gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig. Automatiske begrunnelser skal
som hovedregel gis skriftlig.

4 av 6

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Dato

Referanse

27.08.2018

2017/31849/KJERSM

Klage på gruppeeksamen
Endring i uhl. 5-3 (4)
En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at
eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Det er individuell klagerett ved
gruppeeksamen. En eventuell endring etter klage vil kun gjelde for den som har klaget. (…)
Etter gjeldende rett praktiseres reglene for klage på gruppeeksamen ulikt ved utdanningsinstitusjonene.
NTNU har i sin forskrift ikke åpnet for individuell klageadgang bl.a. med den begrunnelse at en
gruppeeksamen er å anse som en fellesprestasjon. På grunn av ulik praksis hos institusjonene, og et ønske
om å styrke studentenes rettssikkerhet er det nå lovfestet en rett til individuell klage på gruppeeksamen
med eventuell karaktermessig virkning kun for den som klager. Retten gjelder også der hvor studentens
bidrag ikke kan identifiseres.
Lovfesting av individuell klagerett både når det gjelder klage på karakter og klage på formell feil innebærer at
studieforskriften § 6-2 (3) og (2) oppheves.
Vi ber enhetene merke seg at ved lovfesting av individuell klagerett bør eventuelle vurderingsordninger hvor
felles gruppeoppgave etterfølges av justerende muntlig ettergåes. Her anbefales det å benytte
delvurderinger som ordning.

Vesentlige karakteravvik
Endring i uhl 5-3 (6) og (7)
(6) Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal
utdanningsinstitusjonen foreta ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.
(7) Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages.
Det har vært uttrykt en bekymring fra departementets ståsted knyttet til avvik i sensurvurderinger som kan
tyde på at institusjonenes rutiner rundt sensur, opplæring av sensorer, og sensurveiledninger ikke er
tilstrekkelige. Det er fastsatt i loven at hvis karakteren ved ny sensur endres med to eller flere karakterer,
uavhengig av om karakteren har endret seg til gunst eller ugunst for studenten, skal utdanningsinstitusjonen
foreta en ytterligere vurdering av hvorvidt sensurene er gjort i samsvar med fastsatte retningslinjer og
prinsipper før endelig karakter fastsettes. Det skal foretas en vurdering av hvorvidt sensurvedtaket etter
klage er ugyldig eller ikke. Dette skal gjøres uavhengig av om studenten ber om dette (pliktbestemmelse).
Ved vurdering av om et sensurvedtak skal omgjøres, skal all dokumentasjon være tilgjengelig.
Bestemmelsen om blind sensur i uhl. § 5-3 (4) kommer følgelig ikke til anvendelse. Institusjonens
sensurvedtak i slike klagesaker er endelig og kan ikke påklages.
Det er opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å finne gode ordninger for hvordan disse tilfellene skal
praktiseres. Kunnskapsdepartementet kommer med to forslag:



Sensorene fra første og annengangs sensur vurderer i fellesskap og kommer frem til omforent
karakter, eventuelt også i samarbeid med fagansvarlig.
Nye fagpersoner vurderer om de to sensurene er i samsvar med sensurkriteriene.

Det anses det som hensiktsmessig at det innføres en felles ordning for NTNU og at det legges til Rektor å
vedta retningslinjer for praktisering av denne bestemmelsen. Dette fordi det er uheldig med potensielt ulike
sensurpraksiser og dette vil være uforutsigbart for studentene. For å sikre en enhetlig tilnærming til det som
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er en ny ordning som stiller store krav til koordinering og rask gjennomføring foreslås det at det legges til
fakultetet selv å påse at omgjøringsvurderingen gjennomføres.

Forslag ny § 6-2 (8) i NTNUs studieforskrift
Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal fakultetet
sørge for at det foretas en ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.

Forslag ny § 6-2 (9) i NTNUs studieforskrift
Rektor fastsetter bestemmelser for hvordan § 6-2 (8) skal praktiseres.

Forslag til endringer i NTNUs studieforskrift
I forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer:
§ 3-5 annet ledd skal lyde:
(2) NTNUs klagenemnd har myndighet til å treffe vedtak om bortvisning etter uhl. § 4-8 (1). Rektor selv
treffer vedtak om bortvisning etter uhl. § 7-9 (2). Vedtak om utestengning treffes av NTNUs klagenemnd.
§ 6-2 åttende ledd skal lyde:
(8) Fakultetet bestemmer om sensor skal gi begrunnelsen muntlig eller skriftlig. Automatiske begrunnelser
skal som hovedregel gis skriftlig.
§ 6-2 tredje ledd oppheves

§ 6-3 annet ledd oppheves
§ 6-2 åttende ledd skal lyde:
Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal fakultetet selv
sørge for at det foretas en ytterligere en vurdering før endelig karakter fastsettes.
§ 6-2 niende ledd skal lyde:
Rektor fastsetter bestemmelser for hvordan § 6-2 (8) skal praktiseres.
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Utkast til retningslinjer ved vesentlige karakteravvik etter klage
Fastsatt av Rektor DATO med hjemmel i NTNUs studieforskrift § 6-2 (9).









Hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra opprinnelig sensur, skal det
foretas en ytterligere vurdering før endelig karakter på klage fastsettes.
Sensorene fra første og annengangs sensur skal sammen gjennomgå sensurvurderingene og komme
frem til en omforent karakter.
Vurdering ved karakteravvik skal skje umiddelbart etter at klagesensur har falt. Rapport over
karakteravvik hentes ut fra FS.
I tilfeller hvor en slik vurdering foretas skal all dokumentasjon være tilsendt sensorene som skal
foreta vurderingen. Sensurveiledningen skal være retningsgivende for vurderingen.
Dersom det er tilfelle at sensorene fra første og annengangs sensur ikke kommer til enighet skal det
oppnevnes en tredje sensor som foretar en endelig vurdering.
Ved karaktersprik anses karakteren ikke som endelig, og skal ikke kommuniseres til studenten før en
endelig vurdering er foretatt.
Karaktersetting kan ikke påklages. Studenten har rett til begrunnelse dersom han eller hun ber om
dette.

Universiteter og høyskoler

Deres ref

Vår ref

Dato

18/232-12

29. juni 2018

Informasjon om endringer i universitets- og høyskoleloven med virkning
fra 1. juli og 1. august 2018
Kunnskapsdepartementet viser til Prop. 64 L (2017-2018) Endringer i universitets- og
høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.) hvor departementet
fremmet en rekke lovforslag. Alle lovforslagene, bortsett fra forslaget om at
utdanningsinstitusjonene selv kan sette spesielle strengere opptakskrav, ble vedtatt av
Stortinget. Vi viser til Innst. 318 L (2017-2018) og stortingets vedtak, Lovvedtak 65 (20172018). Disse endringene i universitets- og høyskoleloven trer i kraft 1. juli 2018.
Kunnskapsdepartementet viser videre til Prop. 51 L (2017-2018) Endringar i opplæringslova
mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar),
der departementet fremmet forslag om forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i
undervisningssiuasjoner ved blant annet universiteter og høyskoler. Lovforslaget ble vedtatt
av Stortinget, jf Innst. 351 L (2017-2018) og Lovvedtak 71 (2017-2018). Denne endringen i
universitets- og høyskoleloven trer i kraft 1. august 2018.
Endringene i universitets- og høyskoleloven som vil gjelde for sektoren fra og med studiestart
høsten 2018 er følgende:




Det skal utarbeides sensorveiledning for alle eksamener. Dette er en oppfølging av
Meld. St. 16 (2016 – 2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen).
Det er utdanningsinstitusjonen, og ikke den enkelte sensor, som skal bestemme om
begrunnelse for karakter skal gis muntlig eller skriftlig.
Der det er gitt en samlet karakter for skriftlig og muntlig prøve og den skriftlige delen
er påklaget, må det avholdes ny muntlig prøve hvis ny sensur gir endret karakter på
den skriftlige delen. Dette betyr at det ikke bare er når karakteren blir endret til det
bedre, slik bestemmelsen er i dag (loven bruker i dag ordet "medhold"), at ny muntlig
korrigerende eksamen må avholdes, men også der hvor studenten går ned i karakter.

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Juridisk avdeling

Saksbehandler
Irene Tveite-Strand
22 24 76 55














Hvis en student etter klage over eksamenskarakteren og ved ny sensur får endret
resultatet med to karakterer eller mer, må utdanningsinstitusjonen foreta en ytterligere
vurdering før endelig karakter fastsettes.
Studentene får nå en individuell klagerett ved gruppeeksamen. En eventuell endring
av karakter ved klage på gruppeeksamen vil kun ha virkning for den eller de som har
klaget.
En student kan etter 1. juli utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning.
både ved dom, og ved vedtatt forelegg for de overtredelsene som kan fremkomme av
en politiattest.
Et supplerende rettsgrunnlag i nasjonal rett ved behandling av personopplysninger
fremgår nå av loven.
Vikarer for arbeidstakere som har permisjon fordi vedkommende er valgt til eller
åremålsansatt som leder, må fratre uten oppsigelse selv om ansettelsestiden
overstiger tre år. Før fratreden må arbeidsgiver vurdere om det kan tilbys annen
passende stilling ved utdanningsinstitusjonen, og vikar med mer enn tre års
ansettelsestid får også fortrinnsrett til annen stilling i staten.
Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i
forbindelse med undervisning. Forbudet gjelder også på turer, ekspedisjoner og
lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning. Forbudet gjelder ikke
når bruken av plagg som dekker ansiktet er begrunnet i klimatiske, pedagogiske,
læringsmessige, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.
Studenter som tross skriftlig advarsel bryter forbudet mot bruk av ansiktsdekkende
plagg i undervisningen, kan bli bortvist i inntil ett år eller utestengt fra utdanningen i
inntil ett år. Hvis ansatte bryter forbudet gjentatte ganger, kan dette være grunnlag for
oppsigelse.

Særlig om ny vurdering ved vesentlig karakteravvik:
Sensur dreier seg i stor grad om skjønn. Det er derfor ikke unaturlig at én sensor kan komme
til et annet resultat enn en annen sensor. At flere sensorer er sammen om sensur, kan
redusere sjansen for at enkelte oppgavesvar får en karakter som kan være lite representativ.
Departementet har i lovproposisjonen vist til at avvikene i sensurvurderingene kan tyde på at
institusjonenes rutiner rundt sensur, opplæring av sensorene og eventuell utarbeiding av
sensorveiledninger ikke alltid er tilstrekkelig. Hvis sensorene ikke legger de samme
prinsippene og kriteriene til grunn ved vurderingene er dette et problem uavhengig av om
sensuren er "blind" eller fullt ut dokumentert.
For en student vil det å klage på karakter alltid innebære en viss risiko fordi endring av
karakter kan gjøres både til gunst og ugunst for klager, jf. uhl. § 3-9 femte ledd. Hvis
resultatet kan bli at karakteren endres med to karakterer eller mer, fremstår det å klage som
svært lite forutsigbart for studenten. Det er en trussel mot studentenes rettsikkerhet at det
ikke foreligger en "sikkerhetsventil" i tilfeller hvor utfallet for klageren resulterer i en endring
på to karakterer eller mer. Samtidig er det viktig at karakteren gir et så korrekt bilde som
mulig av studentens kunnskaper og ferdigheter.

Side 2

Departementet har merket seg at en rekke utdanningsinstitusjoner i forbindelse med
høringen har etterlyst flere retningslinjer for hvordan dette lovforslaget skal praktiseres.
Hensikten med endringen er å sikre studentene en viss forutsigbarhet ved klagesensur.
Dette innebærer at hvis karakteren ved ny sensur avviker med to eller flere karakterer fra
opprinnelig sensur, skal utdanningsinstitusjonen foreta en ytterligere vurdering av om
sensurene er gjort i samsvar med fastsatte retningslinjer og prinsipper før siste og endelig
karakter fastsettes. Departementet er av den oppfatning at det antas å være mest
hensiktsmessig om de involverte sensorene fra opprinnelig sensur og ny sensur vurderer
dette i fellesskap og kommer frem til en omforent endelig karakter, eventuelt også i
samarbeid med fagansvarlig. En annen mulighet er at nye fagpersoner vurderer om de to
sensurene er i samsvar med sensurkriteriene. Departementet presiserer at det vil være
innenfor utdanningsinstitusjonenes egen råderett å bestemme hvordan de nye reglene for
sensur best kan gjennomføres ved egen institusjon. Fordi én eksamen ikke er lik en annen
må en ny institusjonell vurdering kunne reflektere dette. En slik vurdering skal foretas på
institusjonenes eget initiativ og ikke først hvor studenten ber om det, fordi det da er
nærliggende å anta at det bare være i tilfeller hvor karakteren endres til ugunst at slik
vurdering blir gjennomført. Også i tilfeller der karakteren endres til en bedre karakter, kan et
stort avvik tyde på at opprinnelig og/eller ny sensur ikke er gjennomført i samsvar med de
fastsatte kriteriene for vurderingen, og utdanningsinstitusjonen må da foreta en ny vurdering.
Det ble i forbindelse med høringsrunden stilt spørsmål om studenten kan trekke en klage før
ny sensur er gjennomført. Departementet viser til at det å trekke en klage ikke er regulert
eksplisitt i universitets- og høyskoleloven. Institusjonene har ikke adgang til å fastsette regler
om trekking av klage eller lignende som ikke er forenlig med forvaltningsrettens alminnelige
regler. Departementet legger til grunn at det for alminnelige forvaltningsklager er adgang til å
trekke tilbake klagen inntil saken er avgjort. I fravær av avvikende regulering i universitetsog høyskoleloven, eller andre relevante lover, gjelder dette også for klage over
karakterfastsetting etter uhl. § 5-3 fjerde ledd. Departementet legger til grunn at når det
gjelder en så sentral rettighet som klage over et forvaltningsorgans vedtak, er det nødvendig
med en klar hjemmel for å fravike hovedregelen om at man kan trekke klagen frem til saken
er avgjort. Departementet legger dermed til grunn at det etter gjeldende rett ikke er adgang
for institusjonene til å avskjære denne trekkretten. Det er departementets oppfatning at hvor
det foreligger et karaktersprik på to karakterer eller mer, og det derfor må foretas en
ytterligere vurdering, er karakteren ikke "endelig" før en slik vurdering er gjennomført. Det er
da heller ikke noen endelig karakter som institusjonen kan informere studenten om før denne
vurderingen er gjennomført.
Ved den nye vurderingen skal all dokumentasjon være tilgjengelig. Dette er ikke en tredje
runde med ordinær sensur, og bestemmelsen om "blind sensur" i § 5-3 fjerde ledd kommer
derfor ikke til anvendelse. Institusjonens sensurvedtak i slike klagesaker er endelig og kan
ikke påklages.

Side 3

Gjennomgang av regelverket for høyere utdanning
Departementet viser til slutt til at som ledd i regjeringens arbeid med å forenkle og
effektivisere det offentlige Norge, har regjeringen besluttet å starte et arbeid med en helhetlig
gjennomgang og revisjon av regelverket som gjelder for universiteter, høyskoler og
studentsamskipnader. Et lovutvalg ble oppnevnt i statsråd 22. juni og skal fremme en NOU
med forslag til ny universitets- og høyskolelov i februar 2020.
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HF-sak 36/18
Saksbehandler: Karoline N. Jermstad

Utveksling på HF
Forkortelser
HF
FTV
ITV
PTV

– Det humanistiske fakultet
– Fakultetstillitsvalgt
– Instituttillitsvalgt
– Programtillitsvalgt

HF skriver i sin strategi for 2018-2025 at «Studentene oppmuntres til utvekslingsopphold i
utlandet i løpet av studiet sitt, og alle studieprogram gir mulighet til dette». I
virksomhetsrapporten til HF står det også at «HFs studieprogrammer rommer
internasjonalisering gjennom at studieprogrammene har utvalgte semestre til utveksling, og
de aller fleste studieprogrammene har en rekke utvekslingsavtaler. Til tross for god
tilrettelegging og en god økning fra 2016 til 2017, ser vi at andelen utreisende
utvekslingsstudenter over lengre tid har vært fallende, og vil derfor kartlegge årsaker til dette
for å kunne iverksette tiltak.»
I bakgrunn av dette vil vi ta en gjennomgang på hvordan utveksling og informasjon om
utveksling er i realiteten på HF.
ITVene er blitt bedt i forkant om å kartlegge situasjonen på sine egne institutt, og bringe
dette videre til FTVene.
Saken blir tatt som en workshop. Tenkt gjennom følgende problemstillinger på forhånd, med
tanke på de tilbakemeldingene dere har fått fra studentene deres:
Hvilke tiltak kan øke utveksling der det er hensiktsmessig?
Hva er det som kan hindre en HF-student fra å dra på utveksling?
Har studieprogram tilrettelagt for utveksling der det er hensiktsmessig?

HF-sak 37/18
Saksbehandler: Annbjørg Pasteur Stø

Valguker og promotering - Workshop
I uke 43 og 44 er det valguker for studentdemokratiet. For Studentrådet HF er det den
første uken allmøter og valg av instituttillitsvalgte, og den andre uken er det
fakultetstillitsvalgte. I år som alle andre år er det viktig å være tidlig ute med promotering
av valg, verve folk til stillinger og generelt informere godt om hva studentdemokratiet
gjør. Gjennom flere år og for de fleste studentråd og andre utvalg har valgoppslutningen
vært lavere enn hva man ønsker. Det er nok flere grunner til dette, men en av grunnene
som ofte går igjen er at man ikke er synlig nok og at folk ikke hva vi gjør og derfor ikke
forstår hvorfor det er viktig.

Diskusjonsspørsmål til workshop:
-

Hvordan kan vi være enda mer synlige?

-

Hvordan kan vi best promotere valget? Både overordnet og spesifikt for ditt eget
institutt.

-

Hvordan verver man folk?

-

Hvordan får vi studenter til å engasjere seg i studentpolitikk?

-

Hva har dere gjort tidligere? Hva har fått best utslag for synlighet og oppslutning?

