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Vedtak om gjennomføring av avsluttende vurdering våren 2022  

Det følgende er vedtak som gjelder gjennomføring av avsluttende vurdering våren 2022.   

Vedtaket er hjemlet i vedtak fra LOKUT.   

LOKUT viser til den ekstraordinære situasjonen som følger av Covid-19 pandemien. Prorektor for 
utdanning gis fullmakt til midlertidige endringer av emnebeskrivelser for studieåret 2021-
2022 (LOKUT 29/21).  

Det er fortsatt en uoversiktlig pandemisituasjon, og vedtaket har dette som bakgrunn. Det er viktig å ta 
hensyn til både behov for forutsigbarhet og behov for praktiske løsninger.  

Muntlig eksamen gjennomføres i hovedsak digitalt på Zoom administrert av studieadministrasjonen. 
Det trengs ingen enkeltvedtak vedrørende endring av muntlig eksamen til digital muntlig eksamen på 
emnenivå.   

Unntak 1: Dersom det er særskilte faglige grunner til det, kan Avdelingsleder etter innstilling 
fra emneansvarlig, søke Prorektor for utdanning om å få gjennomføre muntlig eksamen på studiested. 
Dette må begrunnes ut fra emnets egenart og kunne avvikles innenfor rammene til gjeldende 
smittevernregler. Prorektor for utdanning vil i samråd med studieadministrativ leder behandle denne 
søknaden. Søknadsfrist er 01.02.2021.  

Avdelingsleder laster opp søknad her:  https://mediehogskolen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/al_nla_no/EmpSK56VIrNDncMF9-MDJqMBnqQQGiyjT1HZjc9rTcaNPw 

Unntak 2: For emner med få studenter (inntil ca 20 studenter), kan emneansvarlig melde inn ønske om 
muntlig eksamen på studiested innen 15. mars. Eksamen må kunne avvikles innen gjeldende 
smittevernregler. Vurderingen om å kunne avholde eksamen på studiested, vil kunne bli tatt opp til ny 
vurdering dersom smittesituasjon og retningslinjer fra myndigheter skulle tilsi det.   

Melding legges inn her: https://mediehogskolen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/al_nla_no/EuGeAc54vWZJmsY9hEkohdUBIfwOtSkSWVTeU6fnM2vcb
w 

Skriftlig skoleeksamen erstattes av digital skoleeksamen hjemme med samme tidspunkt og varighet 
som ordinær eksamen. Studentene gjennomfører eksamen med utstyr og sted etter eget valg. Det betyr 
at det ikke kan stilles krav om at eksamen foregår uten hjelpemidler, og eksamensoppgavene må søkes 
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tilpasset denne situasjonen. Det trengs ingen enkeltvedtak vedrørende endring av skriftlig skoleeksamen 
til digital skriftlig eksamen hjemme på emnenivå.  

Unntak:  

1. Avdelingsleder kan, etter innstilling fra emneansvarlig, søke Prorektor for utdanning om å få 
gjennomføre skriftlig skoleeksamen som hjemmeeksamen med 2-4 dagers varighet. Søknadsfrist 
er 01.02.2022. Etter endelig godkjenning vil dette bli lagt inn i emnebeskrivelse  

2. Avdelingsleder kan, etter innstilling fra emneansvarlig, søke Prorektor for utdanning om å få 
gjennomføre skriftlig skoleeksamen på studiested. Dette må begrunnes ut fra emnets egenart og kunne 
avvikles innenfor rammene av praktiske hensyn og innenfor gjeldende 
smittevernregler. Søknadsfrist er 01.02.2021.  

Prorektor for utdanning vil i samråd med studieadministrativ leder behandle alle søknader.  

Avdelingsleder laster opp søknad her: https://mediehogskolen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/al_nla_no/ErKbhNddNLJIjkTM4wpC-KIBs82HSYOHRKVn0BUj6KFUcg 

Praktisk eksamen (ordning fra høst 2021) gjennomføres på studiested. Dette må likevel kunne avvikles 
innenfor rammene til gjeldende smittevernregler. Emneansvarlig har i ansvar å utarbeide regler for 
smittevern for selve eksamen. Disse skal være plan på i Canvas to uker før eksamen. Det må i tillegg 
lages en plan for hvordan studenter som ikke kan møte på campus på grunn av pandemisituasjonen, 
likevel kan få gjennomføre eksamen.  

Vedtak om å kunne avholde eksamen på studiested våren 2022, vil kunne bli tatt opp til ny 
vurdering dersom smittesituasjon og retningslinjer fra myndigheter skulle tilsi det.   

 

14.01.22 

 

 

Amund Langøy  

Prorektor for utdanning  
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Vedlegg:   

Søknad om unntak fra digital eksamen:  

  

Innstilling fra emneansvarlig:   

Navn på emneansvarlig     

Navn på emne    

Emnekode    

Type eksamen    

Begrunnelse for å søke om 
unntak  

  

  

  

  

  

  

  

Kommentar fra avdelingsleder  

  

  

 

 


