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INNKALLING TIL MØTE I
STUDIEUTVALGET

Dato: 26.11.2014
Sted: Campus Adamstuen – mer info om sted
kommer
Tid:
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INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

SAKSLISTE
27/2014
28/2014
29/2014
30/2014
31/2014
32/2014
33/2014
34/2014

35/2014

Godkjenning av dagsorden og godkjenning av møtebok 22.10.2014
Prosess med programporteføljen 2015/2016
Evaluering av NMBUs studieprogrammer
Endringer i NMBUs forskrift om opptak, studier og eksamen
Læringssenteret ved NMBU
Praksisopphold gjennom Erasmus+
Evaluering av studieutvalget
Orienteringssaker
1. Status i UH-sektoren, digitalisering av eksamen
v/studiedirektøren
2. Studieguide 2015/2016 – orientering om prosess
Eventuelt

Meld forfall til bodil.norderval@nmbu.no (tlf. 97 17 96 73).

Ås, 20. november 2014
Ole-Jørgen Torp
studiedirektør

Møtebok

Til stede
Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget
Helena Nordh (HN), ILP
Jon Frank (JF), INA
Frode Sundnes (FS), Noragric – unntak sak 24/14
Ragnar Øygard (RØ), HH
Siv Fagertun Remberg (SFR), IPV
Eystein Skjerven (ES), MatInf
Wenche Farstad (WF), ProdMed
Carl Fredrik Ihler (CFI), SportFaMed
Mona Henriksen (MH), IMV
Lars Snipen (LS), IKBM
Arild Espenes (AE), BasAM
Marian Schubert (MS), repr. for ph.d.-kandidatane
Janne Beate Utåker (JBU), repr fra tekn.adm personale
Ingrid Wigestrand (IW), student
Anna Sophie Hansen (ASH), student
Åsmund Kvifte (ÅK), student
Alf Halvar Nesje (AHN), student
Sigri Rosø (SR), studentvara
Yngvild Wasteson – observatør
Sigrun Vedø Lien – observatør
Forfall
Odd Vangen, IHA
Ingunn Burud, IMT
Fra Universitetsadministrasjonen:
Studiedirektør Ole-Jørgen Torp
Bodil Norderval
Katarina Klarén – sak 22/14
Møteleder:
Prorektor Halvor Hektoen
Møtebok: Bodil Norderval
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Møtebok

SU-sak 21/2014 Godkjenning av dagsorden og
godkjenning av møtebok 10.09.2014.
Vedtak:
Godkjent

SU-sak 22/2014 Tiltaksplan for kvalitet i utdanningen
Dokument:
Saksframstilling:

Vedlegg:
1. Utkast til tiltaksplan for utdanning

Studieutvalget ønsket å få en nærmere begrunnelse/forankring for tiltakene,
og ønsket at tiltaksplan for kvalitet i utdanningen diskuteres nærmere på et
seminar.
Vedtak:
Studieutvalget ble diskutert og utvalget ber studiedirektøren om en nærmere
begrunnelse og forankring av tiltakene i planen. Studieutvalget ber om å
involveres tettere i prosessen ved utarbeidelse av tiltaksplaner, og ønsker at
studiekvalitet og tiltak er tema for seminaret som skal avvikles i februar.

SU-sak 23/2014 Søknad om dispensasjon i forbindelse
med kravet til doble grader
Dokument:
Saksframstilling:

Vedlegg:
1. Brev datert 18.09.2014 fra Institutt for landskapsplanlegging (ILP)
til NMBUs studiedirektør
2. Brev datert 25.03.2014 fra Universitets- og høgskolerådet (UHR)
til Kunnskapsdepartementet
Helena Nordh la frem et alternativt forslag til vedtak: «Søknad om
dispensasjon fra kravet om ny masteroppgave i ny grad for student AnnIren Trommestad innvilges». Forslaget ble nedstemt med 18 (HH, JBU,
SFR, MH, FS, ÅK, ASH, IW, AHN, JF, LS, ES, MS, SR, AE, CFI, WF, RØ) mot 1
(HN) stemme.
Vedtak:
Søknad om dispensasjon fra kravet om ny masteroppgave i ny grad for
student Ann-Iren Trommestad avslås.
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Møtebok fra SU-møte 22.10.2014

SU-sak 24/2014 Priser innen utdanningsområdet, NMBU
Dokument:
Saksframstilling:

Vedlegg:
1. Utkast til vedtekter NMBUs utdanningspris
2. Utkast til vedtekter for pris for beste oppgave ved NMBU
3. Utkast til vedtekter for Pionérprisen for innovativ undervisning
ved NMBU
Ragnar Øygard fremmet forslag om at prisen for innovativ undervisning som
fremmer læringsfilosofien tildeles annet hvert år, vekselvis med
utdanningsprisen. Forslaget ble nedstemt med 13 (HH, JBU, MH, HN, MS, ÅK,
ASH, JF, LS, ES, WF, CFI, AE) mot 5 (IW, SR, RØ, AHN, SFR) stemmer.

Vedtak:
Studieutvalget tilrår at NMBU oppretter følgende priser med tilhørende
vedtekter innen utdanningsområdet:
1. NMBUs utdanningspris. Tildeles annet hvert år, vekselvis med
forskningsprisen
2. Årlig pris for beste oppgave ved NMBU
3. Årlig pionérpris for innovativ undervisning som fremmer NMBUs
læringsfilosofi
Studieutvalget tilrår at rektoratet viderefører ordningen med å premiere
semesterets forelesere med et faglig stipend.

SU-sak 25/2014 Orienteringssaker
1. Innlegg om studiekvalitetsutviklingsprosjekt ved INA v/Ørjan Totland
2. Studieguide 2015/2016 – utgikk på grunn av sykdom
3. Orientering om status for gjennomgang av studieprogrammene ved
4.
5.
6.
7.

UU-lederne
Møteplan for SU 2015
Statsbudsjettet 2015
Høringsbrev om innføring av studieavgift for studenter fra tredjeland
Studentlivsvisjon

SU-sak 12/2014 Eventuelt
Ingen innkomne saker
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SU-sak 28/2014

Prosess med programporteføljen 2015/2016
Studieutvalget

Saksansvarlig:
Saksbehandler:
Arkiv nr:

Ole-Jørgen Torp
Katarina Klarén/Ellen Granvin/Sylvi Nilsen

Vedlegg:
Forslag til vedtak:



Studieutvalget tar studiedirektørens oppsummering til orientering
Studieutvalget har følgende innspill til prosessen tilknyttet
programporteføljesaken:

Ås, 19. november 2014

Ole-Jørgen Torp
Studiedirektør
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Bakgrunn
Studieutvalget ved NMBU behandlet 10. september 2014 en sak om gjennomgangen av
studieprogramporteføljen for 2015. I saksfremlegget ble de føringene som
Kunnskapsdepartmentet, Universitetsstyret og rektor har gitt for prosessen presentert
og diskutert. En reduksjon i antall studieprogrammer ved NMBU og
Kunnskapsdepartementers mål om en minimum gruppestørrelse på 20 studenter på
hvert program, fikk særlig oppmerksomhet av utvalget i møtet.
Det ble etterfølgende sendt ut en bestilling til instituttene om evaluering av
studieprogrammene, hvor også føringene for evalueringen ble gjort rede for. Det ble
brukt et evalueringsskjema, hvor det ble bedt om en helhetsvurdering når det gjelder
samfunnsrelevans, kvalitet og bærekraft for hvert av programmene. Instituttene ble
også bedt om å vurdere tiltak for å øke kvaliteten.
Studiedirektøren ønsker med dette notatet å gi en kort orientering om evalueringene
instituttene og den videre behandlingen i fakultetsstyrer og US. Studiedirektøren ønkser
videre å få innspill fra SU om erfaringer fra årets prosess og saksgang.
Om innspillene og innstillingene til fakultetsstyret
Alle institutter svarte innen fristen og dekanene har etterfølgende gjennomgått og
vurdert innspillene samlet. Dekanenes behandles ved fakultetsstyremøtene henholdsvis
19. og 25. november 2014. Fakultenenes vil i sine møter gi tilråding til universitetsstyret
om programportefølgje 2015/2016.
Instituttenes datagrunnlag vurderes som jevnt over tilfredsstillende eller godt. Det er
imidletid stort sprik i omfang/bredde i det datagrunnlaget som instituttene referer til.
Samtlige programmer ved universitetet plasseres inn både med hensyn til
samfunnsrelevans og NMBUs strategi og samfunnsoppdrag. Det vises til høy relevans for
samfunn/arbeidsmarked, etterspurte studenter og gode jobbmuligheter. Derimot er de
innrapporterte vurderingene av kvalitet. For flere programmer vises det kun til
gjeldende læringsutbytte, læringsaktiviteter, vurderingsformer etc.
De foreslåtte tiltakene handler om bemanning, markedsføring, evalueringer, utskifting
av emner mv. Det er få forslag til styrking av det pedagogiske utviklingsarbeidet
studentenes lærings-/studiesosiale miljø. Videre er det få innspill til større samarbeid
eller samhandling på tvers av institutter og/eller fakulteter. Samtidig viser instituttenes
innspill totalt sett at det skjer et løpende, og til dels systematisk, arbeid med
programutvikling på de fleste programmer.
Det er tydelig at føringen om å vurdere antall studenter på programmene har styrt
oppmerksomheten i besvarelsene for NMBU i sin helhet. Det foreligger få forslag om
omlegginger, sammenslåing eller nedleggelse av program fra insituttene. Programmene
beskrives som jevnt over bærekraftige. Rapportene forteller om gode fagmiljøer til tross
av små programmer.
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Det foreligger dermed ikke grunnlag for større beslutninger om endringer i antall
studieplasser eller i programporteføljen. To programmer foreslås nedlagt/sammenslått
med andre; Bachelor i hestefag og Bachelor i mikrobiologi nedlegges og blir lagt som
studieretninger under hhv Bachelor i husdyrfag og Bachelor i biotekologi. Dekanene ser
imidlertid behov for at det initieres en større gjennomgang av programstrukturen i
2015.
Følgende forslag går igjen i de tre dekanenes innstillinger:
 Programporteføljen videreføres for 2015.
 Antallet studieplasser på alle programmer opprettholdes i 2015.
 Initiering av en prosess for mer samarbeid mellom programmene.
 Behov for tiltak/økt dialog for å styrke studiekvaliteten.
 Forslag til eksterne evalueringer i 2015
Det vil bli gitt en muntlig orientering om utfallet av fakultetsstyrebehandlingene ved SUmøtet.
Studiedirektørens vurdering
Alle studieprogrammene ved NMBU var igjennom en regodkjenning i 2012/13 i
forbindelse med implementeringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).
Intensjonen med årets gjennomgang var dermed å styrke og dokumentere arbeidet med
kvalitetssikring og videreutvikling av studieprogrammene, ikke på ny å godkjenne
programmene. Det legges til grunn at slik dokumentasjon er sentral for fakultetenes og
styrets vurderingen av porteføljen.
Det er forståelig at oppmerksomheten har blitt rettet mot føringen om å vurdere
programmer med gruppestørrelser på under 20 studenter. Samtidig er det
bekymringsfullt, at det i årets evaluering er stort sprik i insituttenes rapportering og at
det i noen steder er svake vurderinger av kvaliteten og forslag til handlingsplaner.
Studiedirektøren oppfatter at svakhetene i mange tilfeller ligger i selve rapporteringen,
ikke i utviklingsarbeidet i seg selv.
Videre er det uklart hvordan behandlingen av årets rapporter har foregått ved
instituttene, noe som kan antas å være en forklaring på variasjonen i rapportene. Noen
av instituttene har behandlet rapportene i undervisningsutvalg eller instituttstyre, mens
det ved andre institutter ser ut til å mangle denne type saksgang.
De omtalte svakhetene i deler av rapporteringen og den uklare forankringen av arbeidet
svekker rapportene som beslutningsgrunnlag for fakultetsstyrene og for
universitetsstyret.
Det er behov for større systematikk i kunnskapsgrunnlaget når det gjelder
studiekvaliteten på programnivå ved NMBU. Kunskapsgrunnlaget er viktig for
instituttene i deres arbeid med å forbedre og utvikle programmene og for universitetet
som helhet, for å kunne vurdere sammensetning og relevans i porteføljen. Det er, slik det
ble beskrevet i sak 16/14, lagt til grunn at programevalueringen ved NMBU skal
systematiseres og forbedres. Det vises til sak 29/14, hvor det blir foreslått en ny
struktur for programevalueringen ved NMBU.
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Forslaget til vedtak, kulepunkt 2, er formulert åpent. Studiedirektøren ber om følgende
vurderinger:





Studieutvalgets tilbakemeldinger på erfaringene med årets prosess og saksgang.
Innspillene fra utvalget vil bli tatt med inn i det videre arbeidet. Innspillene kan
også knyttes til sak 29/14.
Rektoratet og universitetsstyret har uttrykt en klar ambisjon om reduksjon i
antall programmer. Instituttene foreslår få endringer i porteføljen, noe som kan
tyde på manglende samsvar mellom insituttenes innspill og ledelsens
ambisjoner. Studieutvalget bes om en vurdering av porteføljen og om
anbefalinger til rektoratet om hvilke vurderinge som må gjøres overfor styret tatt
dette i betraktning.
Det for flere av de små programmene et ønske og /eller forslag til tiltak som kan
øke rekrutteringen og antallet studenter. Utvalget bes om en vurdering av den
nåværende fordelingen av studieplasser mellom program og fakulteter og
potensialet for en omfordeling av studieplasser mellom instiutter/fakulteter, gitt
en uendret ramme for NMBU.

Forslag til vedtak
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Studieutvalget tar Studiedirektørens oppsummering til orientering.
Studieutvalget har følgende innspill til prosessen tilknyttet
programporteføljesaken:
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Evaluering av NMBUs studieprogrammer
Studieutvalget

Saksansvarlig:
Saksbehandler:
Arkiv nr:

Ole-Jørgen Torp
Katarina Klarén/Ellen Granvin

Vedlegg:
1. Mal: «Studieprogramrapport – alle program utenom phd»

Forslag til vedtak:



Studieutvalget tilrår at det arbeides videre ut fra de forslagene til struktur og
roller for programevalueringer som fremgår av dette notatet.
Studieutvalget tilrår at det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider nærmere
rutiner og maler og at disse legges frem for utvalget for vurdering.

Ås, 18. november 2014

Ole-Jørgen Torp
Studiedirektør
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Bakgrunn
Universiteter og høyskoler har selv ansvaret for å sikre kvaliteten i sine studietilbud og
er pålagt å ha interne system for kvalitetssikring av utdanningen. Et kvalitetssikringssystem skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i hele utdanningen. Det skal bidra til
kontinuerlig forbedring, dokumentasjon av arbeidet og avdekke sviktende kvalitet
(Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagutdanning).
Programevalueringer, så vel interne som eksterne, har en sentral rolle i kvalitetssikring
og -utvikling av utdanning og utgjør et viktig grunnlag for den overordnede vurderingen
av kvalitet ved universitetet og av helheten i programporteføljen. Evalueringene er
videre viktige momenter i bevisstgjøringen av kvalitetsarbeidet, både hos ansatte og
studenter. Programevalueringene vil være en integrert del av det nyte kvalitetssikringssystemet.
UMB har hatt rutiner for vurdering og godkjenning av nye programmer, for årlig
registrering av studieprogram, for årlig gjennomgang av programporteføljen og for
eksterne evalueringer. Det gjennomføres også regelmessige og systematiske
programevalueringer på flere programmer. UMB har imidlertid til forskjell fra NVH, ikke
hatt en felles praksis for årlige evalueringer av program. Videre pekte NOKUT i sin
evaluering av UMBs kvalitetssikringssystem i 2010, på at gjennomføringen av de
eksterne evalueringene har en ressurskrevende form. I følge rutinen skal alle program
evalueres minimum hvert 7.-10. år, men universitetet er langt fra å nå dette målet. Det
er dermed behov for å vurdere både innhold, omfang og hyppighet i arbeidet med et nytt
kvalitetssikringssystem for NMBU.
I arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem for NMBU legges det til grunn at det er
behov for felles rutiner og maler for evaluering av program, og at evalueringene skal ha
en viss hyppighet, jf. sak 16/2014 i SU.
Dette notatet tar for seg forslag til innføring av to typer av evalueringer; en årlig
evaluering av studieprogram og en større periodisk programevaluering. Forslaget har
vært forelagt RLG.
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Vurdering
Formålet med programevaluering
Formålet med programevalueringen skal være å forbedre programmet og vurdere
programmets kvalitet i relasjon til nasjonale/internasjonale standarder og samfunnets
behov. Evalueringen skal sikre at programmenes læringsmål er oppdaterte og relevante,
at læringsaktivitetene og emnevalgene er egnet for å nå læringsmålene og at studentene
oppnår læringsutbyttet i programmet. Programmets plass i NMBUs totale studietilbud
og programmets samfunnsrelevans skal også være gjenstand for vurdering.
Det er også viktig å påse at man gjennom kvalitetssikringssystemets rutiner sikrer at
universitetet har god kunnskap om sine program (med vuderinger av studentene,
emneansvarlig, programasvarlig, samfunn og arbeidsliv og andre viktige aktører) og at
denne kunnskapen benyttes til analyser som bidrar til modifiseringer og utvikling.
Studiedirektøren påpeker derfor viktigheten av at de programevalueringsrutinene og metodene vi legger opp til på best mulig måte bidrar til best mulig program,
kontinuerlig utvikling og fokus på kvalitet i læring og undervisning i tråd med NMBUs
læringsfilosofi. Målet bør være at økt kunnskap, analyser, vurderinger og igangsatte
tiltak (gjennom økt hyppighet på evalueringene) sikrer at NMBU kjennetegnes ved høy
studiekvalitet og utdanner kandidater med kompetanse på høyt internasjonalt nivå i hht
universitetets strategi.
Årlig evaluering av studieprogram
Studiedirektøren ser behov for jevnlige evalueringer på programnivå. Dette vil gi et
grunnlag for programutvikling og bidra med en systematisk kunnskap om kvalitet i
programmene, som mangler per i dag. Evalueringene bør omfatte både selvevaluering
og studentevaluering. De to evalueringstypene bidrar med forskjellig type kunnskap, og
kan i kombinasjon gi et viktig grunnlag for å vurdere studiekvaliteten i NMBUs
programmer.
Studiedirektøren anbefaler at det årlig gjennomføres egenevaluering av alle
studieprogram (i tråd med Studienemndas innstilling om årlig gjennomgang av alle
program (SN29/12) ved tidligere UMB). Det er viktig å opprettholde en viss rytme for at
resultatene skal være sammenlignbare og effekten av iverksatte forbedringstiltak skal
kunne registreres. En årlig evalueringssyklus bidrar også til å knytte
programvurderingen opp mot øvrige aktiviteter i årshjulet for kvalitetssikring og til
virksomhetsstyringen generelt. Kvalitetsforskriften legger til grunn at
kvalitetssikringssystemet skal ha en årlig syklus. De vurderinger av kvalitet og
forslagene til handlingsplaner/tiltak som fremkommer i de årlige i rapportene bør
benyttes i instituttenes arbeid med programkvaliteten gjennom året og i arbeidet frem
mot arbeidet med neste studieårs program og emner og registrering av disse. Den årlige
evaluering vil i tillegg til å være et nyttig beslutningsgrunnlag for forbedringstiltak, også
legge et grunnlag for gjennomgangen av programporteføljen ved universitetet som
avsluttes med vedtak i universitetsstyret i desember hvert år.
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Studiedirektøren anbefaler at det innføres et enkelt skjema, jf. vedlagte. Skjemaformen
gir standardiserte evalueringer, sammenlignbare svar og er enklere å gjennomføre og
bearbeide i alle ledd samtidig som det vurderes å kunne gi den kunnskapen om program
som det er behov for. Det vedlagte skjemaet er det samme som er brukt i
programporteføljesaken nå i høst, men skjemaet vil justeres/utvikles ut fra de
erfaringene man har fra denne runden.
Innholdet i evalueringene bør ta for seg både innsats- og resultatkvalitet. Et viktig
moment i utformingen av evalueringen er at den knytter seg opp mot nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk og NMBU-nøkkel – og dermed styrer oppmerksomheten mot
om studentene oppnår læringsutbytte. Grunnlaget for egenevalueringen bør blant annet
være emne/programbeskrivelser, emneevalueringer, relevant statistikk og tallmateriale
fra FS og DBH, gjennomførte undersøkelser/evalueringer og involvering av eksterne i
arbeidet med programmet.
De årlige evalueringene bør for de programmene hvor det er hensiktsmessig, knyttes
opp mot eksisterende nasjonale/internasjonale standarder, rammeplaner mv.
Det foreslås at årlig programevalueringer gjennomføres tidlig høst. Dette for å sikre
grunnlaget for studiekvalitetsrapporten, som nå tenkes følge studieåret, og for å sikre at
evalueringene er klare til oppstarten på høstens arbeid med programporteføljen. De
årlige programevalueringene vil her bidra til at de riktige analyser og vurderinger gjøres
i forhold til de tiltak som NMBU har behov for å iverksette på universitetsnivå.
Periodisk programevaluering
Hyppigheten for den eksisterende eksterne programevalueringene skal ifølge rutinene
ligge på 7-10 år. Slik det er per i dag er ikke alle programmer evaluert og det er
utfordrende å følge rutinene når det gjelder hyppighet. Det vises også til NOKUTs
anbefalinger om å se på omfanget av de eksterne evalueringene. Kostnaden for å
gjennomføre en evaluering viser seg å ligge på om lag 300 000 NOK. I tillegg kommer en
ofte omfattende innsats fra instituttene. For at alle program skal evalueres minimum
hvert 10.år med dagens løsning vil det kreve at vi gjennomfører 6 evalueringer i året.
Studiedirektøren løfter på denne bakgrunn spørsmålet om hvorvidt formen på den
eksterne evalueringen kunne gjøres mer fleksibel og risikobasert. Det foreslås at det
med utgangspunkt i resultater fra den årlige evalueringen og behandlingen av
studieprogramporteføljesaken, vurderes hvor vidt det er behov for en periodisk
evaluering av programmet og at det i hvert enkelt tilfelle tas stilling til evalueringens
omfang, tema, tidspunkt, representasjon av nasjonale/internasjonal ekspertise,
forskning, næringsliv etc. Evalueringen kunne på denne måten gjøres i en mer
skreddersydd form, og i noen tilfeller til en lavere kostnad.
Studiedirektøren foreslår derfor at dagens eksterne programevaluering erstattes med
periodisk programevaluering. Det anbefales at det i arbeidet med å konkretisere denne
evalueringen, vurderes om det bør legges rammer for evalueringsformene, for eksempel
ved å innføre forskjellige evalueringsnivåer som det kan velges mellom. Her kan for
eksempel det mest omfattende nivået svare til dagens eksterne evaluering og den minst
omfattende evalueringen være en egenevaluering gjennomført av programutvalg i
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samarbeid med studentrepresentanter og en ekstern samarbeidsaktør/RSA eller
lignende.
Ansvar og roller
Ansvaret for de årlige programevalueringene bør ligge hos instituttene. For å sikre
kvalitet i prosess og vurdering, anbefaler studiedirektøren at instituttene behandler
rapportene i egnede fora, og at der det finnes etablerte programråd er naturlig at disse
gis en sentral rolle i gjennomføringen av evalueringene. Råd av denne typen eksisterer
mange steder og oppleves som en god praksis, både i det løpende arbeidet gjennom
studieåret og i forbindelse med evalueringer. Det anbefales videre at rapportene for alle
studieprogram behandles i instituttstyret, da det er instituttstyret som er ansvarlig for
kvaliteten i studieprogrammene. Instituttleder er ansvarlig for å videresender de
godkjente rapportene til dekan innen gitte frist.
Studiedirektøren foreslår at fakultetene gis en sentral rolle i vurderingen av
instituttenes årlige programevalueringer. Fakultetene vil kunne se programmene i
sammenheng, vurdere kvaliteten på tvers og foreslå tiltak for å utvikle programmene.
Denne vurderingen henger også godt sammen med fakultetenes oppgave med å vurdere
programporteføljen.
Videre foreslås fakultetene, ut fra de årlige evalueringene og i samarbeid med
instituttene, å sette opp en plan for periodiske evalueringer av enkelte programmer for å
få kontroll på hvilke programmer som bør prioriteres og i hvilken rekkefølge. Fakultetet
foreslås også i dialog med instituttene og ut fra gitte kriterier, å vurdere omfang og form
på de periodiske evalueringene.
Når en ekstern evaluering er vedtatt i fakultetet og skal gjennomføres foreslås fakultetet
å ha oppgaven med å lede styringsgruppen for evalueringen og å holde prorektor
løpende orientert.
Tilbakekobling; Rapportering, tilbakemelding og iverksetting av tiltak
Det er avgjørende for at et kvalitetssikringssystem skal bidra til kvalitetsutvikling, at
hver aktivitet har en tilbakekobling – det vil si at tiltak for forbedring vurderes og
iverksettes og at det gis en tilbakemelding til relevante aktører om resultatet.
Studiedirektøren anbefaler at fakultetet i dialog med instituttene setter opp en plan for
iverksetting av tiltak, og at disse følges opp løpende i dekanenes møter med instituttene
(FAK).
Det bør i tillegg stilles krav til at resultatene av evalueringene og de tiltak som settes inn
for å forbedre kvaliteten gjøres kjent for studentene i egnet forum.
Evalueringene vil videre inngå i grunnlagsmaterialet til den årlige
studiekvalitetsrapporten.
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Prosessen videre
Det foreslås at det nedsettes en arbeidsgruppe under Studieutvalget som med bakgrunn
i de forslagene som fremgår av dette notatet, arbeider frem et forslag til rutiner. Dette
forslaget vil igjen bli lagt frem for SU for vurdering.
Sluttproduktene, det vil si rutiner og skjema for de årlige, interne evalueringene og
rutiner for de større, periodiske evalueringene, vil inngå som sentrale deler av NMBUs
kvalitetssikringssystem.
Slik det ble beskrevet i sak 16/2014, pågår det parallelt et arbeid med å gjennomgå og
vurdere rutinene for emneevalueringer. Studieavdelingen vil påse at disse prosessene
sees i sammenheng slik at evalueringsformene henger godt sammen, at rutinene bygger
opp under hverandre og at evalueringsporteføljen ikke blir for ressurskrevende samlet
sett.
Forslag til vedtak
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Studieutvalget tilrår at det arbeides videre ut fra de forslagene til struktur for
programevalueringer som fremgår av dette notatet.
Studieutvalget tilrår at det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider nærmere
rutiner og maler og at disse legges frem for utvalget for vurdering.
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1. Mal: «Studieprogramrapport – alle program utenom phd

Studieprogramrapport – alle program utenom phd
Dato:
Studieprogram:
Institutt:
Fakultet:
Eventuelle samarbeidende fakultet:

Studieprogramrapportens datagrunnlag (kilder, kandidatundersøkelser, andre
spørreundersøkelser, intervjuer, beskrivelse av involveringen av eksterne i utviklingsarbeidet):

Programmets samfunnsrelevans og plass i NMBUS samfunnsoppdrag

Instituttets vurdering av kvaliteten i studieprogrammet (Relevante underpunkter; læringsutbytte,
læringsaktiviteter og vurderingsmetoder – egnethet i forhold til studentenes læringsutbytte,
arbeidsmuligheter etter endt studium, fagkompetanse hos medvirkende i programmet):

Søkergrunnlaget og programmets økonomiske bærekraft (antall studenter sett i sammenheng
med KDs nedre ramme og nasjonal rekruttering til fagfeltet):

Instituttets handlingsplan med tiltak og ansvar for oppfølging:

Fakultetets vurderingering:

Fakultetets handlingsplan med tiltak og ansvar for oppfølging:
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Endringer i NMBUs forskrift om opptak, studier
og eksamen
Studieutvalget

Saksansvarlig:
Saksbehandler:
Arkivnr:

Ole-Jørgen Torp
Bjørg Ekerholt Dysvik
14/02474

Vedlegg:
1. Forslag til endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU
2. Studentingets resolusjon om revidering av reglementet for ny eksamen

Forslag til vedtak:
Studieutvalget tilrår forslagene til endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen
ved NMBU med utfyllende bestemmelser.

Ås, 18.11.2014

Ole-Jørgen Torp
studiedirektør
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Bakgrunn
Studieutvalget behandlet den 10.09.2014, sak 18/2014, Forskriftsendringer høsten 2014
– 1. gangs drøfting. Etter en gjennomgang av saksdokumentet, ble en regelverksgruppe
nedsatt med følgende mandat:
Sammensetning:
Vitenskapelig tilsatt: Mona Henriksen (leder, Ås)
Vitenskapelig tilsatt: Yngvild Wasteson (Adamstuen).
Studenter: Ingrid Wigestrand(Ås), Albertine Namrok (Adamstuen)
Sekretær fra studieavdelingen: Bjørg Ekerholt Dysvik

Mandat:
Gjennomgå og foreslå endringer i regelverket.
Gruppen bes legge frem forslag på mindre endringer innen 1. november

Studieutvalget skal i denne saken ta stilling til gruppens endringsforslag.
Regelverksgruppas forslag til endringer
Regelverksgruppa vil med dette fremlegge aktuelle forslag til endringer. Enkelte av
forslagene har vært «luftet» i studieutvalget tidligere, andre er fremkommet etter
konkrete innspill til og av regelverksgruppa. Som det fremgår av mandatet har
regelverksgruppas arbeid til nå i all hovedsak konsentrert seg om de «mindre»
endringer i regelverket.
Regelverksgruppa har, foruten å komme med forslag til reelle endringer, foretatt
språklige justeringer, samt konsentrert seg om å påse at aktuell ordlyd er innplassert
under «rett» kapittel. Sistnevnte vil si at enkelte avsnitt kun har byttet plass - ingen
reelle endring i ordlyden.
For lettere å få en forståelse av hvilke endringer som anbefales/ikke anbefales, må
saksfremlegget ses i sammenheng med vedlagte forskrift.
Merknad: Til studieutvalgsmøtet den 26.11 vil det ikke bli fremmet forslag til endringer i
kapitlene som omhandler frie emner og gradsoppgaver. Endringsforslag i disse
kapitlene vil bli fremmet i begynnelsen av 2015.
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Henvisning til aktuelt
punkt i regelverket

Forslag til endring

Regelverksgruppas
anbefaling

Kap. 3

Rettighetene til innleverte
eksamensarbeider foreslås
flyttet fra nåværende § 33-4
til kap.3. Kapitlet overskriften
blir da: Informasjonsspråk og
rettigheter, og § 3-2 og ad. 32 opprettes.

Rettigheter til innleverte
eksamensarbeid er av
overordnet betydning og
bør være synlig allerede i
forskriftens overordnede
bestemmelsene. Derfor
flyttes ordlyden fra § 33-4
helt til begynnelsen i
forskriften.

Informasjonsspråk

Endringen anbefales.
Ad. 7-1, avsnitt 5
Opptak til høyere
årstrinn

Tallverdien 2,5 foreslås tatt
inn som en utdyping av C som
nedre karaktergrense.

En utdyping av
karakterkravet har vært
etterspurt og foreslås nå
gjeninnført.
Endringen anbefales.

Ad. 7-1, avsnitt 6
Opptak til høyere
årstrinn

Ordlyden: Vitnemål fra
utenlandske søkere
konverteres i tråd med ECTSskalaen

En slik endring vil være til
hjelp i gitte situasjoner
under arbeidet med
vurdering av vitnemål.

foreslås erstattes med:
Dersom søkerens vitnemål
ikke er i tråd med ECTSskalaen, plikter søkeren selv å
legge ved informasjon som
gjør konvertering til ECTSskalaen mulig.
Ad. 7-1, avsnitt 9
Opptak til høyere
årstrinn (krav til
engelskkunnskaper)

Kravet til oppnådde poeng i
TOEFL- PBT- og IBT-testene
foreslås endret (økes) fra og
med opptaket 2016.
TOEFL: 550 til 580
PBT: 80 til 92
IELTS: 6.0 til 7,0

Endringen anbefales.

Endringen er i tråd med
tilsvarende krav ved
Universitetet i Oslo, samt
et uttalt ønske i
studieutvalget om at
NMBU bør ha et strengere
krav til engelskkunnskaper
enn hva tilfellet er i dag.
Endringen anbefales.
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Omtalen av opptak til
forskerlinjen på
veterinærstudiet foreslås tatt
inn som en egen paragraf i
kapittel 8.

Veterinærstudiets
forskerlinje bør synliggjøres i NMBUs regelverk.

Endringen anbefales.
Ad. 10-1, avsnitt 1
Opptak til enkeltemner

Vurdering av generell
studiekompetanse, eventuelle
spesielle opptakskrav og
tildeling av studierett gjøres
av studieavdelingen, ikke av
emneansvarlig institutt, slik
det fremgår av dagens ordlyd.

Dette er en praksis/ordlyd
som også var å finne i
UMBs regelverk. Under
arbeidet med nytt
regelverk for NMBU ble
denne presiseringen
uteglemt.
Endringen anbefales.

§ 17-3
Studieretten terminering

§ 17-3, punkt e)
Studieretten terminering

Studentenes studierett foreslås
tallfestet i antall år: Studenter
som er tatt opp til et
bachelorprogram ved NMBU gis
en studierett på 4 år. Opptak på
et masterprogram gir en
studierett på 3 år.

Grensen for hvor lenge en
student kan påberope seg
studierett vil med dette
synliggjøres bedre.

Ordet obligatorisk foreslås
tatt inn i ordlyden: Dersom
studenten ikke består
eksamen for tredje gang i et
obligatorisk emne (ev. fjerde
gangs prøve etter innvilget
søknad)

Endringen presiserer at
det er «ikke bestått» for
tredje gang i obligatoriske
emner det her menes ved
en ev. terminering av
studieretten.

Kap. 18

Studieårets inndeling

Studieåret

* se omtale nedenfor (under
tabellen).

Ad. 18-1, avsnitt 5

I nåværende ad. 36-1 er det
beskrevet at ny og utsatt
eksamen for veterinær- og
dyrepleierstudentene kan
legges utenfor ordinært
studieår. Denne ordlyden
foreslås tatt inn i avsnitt 5 i
ad. 18-1.

Studieåret

NMBU
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Endringen anbefales.

Endringen anbefales.

Endringen grunngis med at
tidspunktet for tilsvarende
perioder for de øvrige
studier står omtalt i dette
kapitlet.
Endringen anbefales.
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Ordlyden nedenfor, som i dag
står under ad. 35-1 foreslås
flyttet til ad. 18-1:
Tidspunkt for blokkeksamen
gjelder avsluttende prøver som
er sentralt organisert. Dersom
det er behov for mer enn 1
eksamensdag for avsluttende
prøver, legges slike eksamener
normalt til kl. 14 på fredag(er) i
blokka.

Ad. 21-1
Godkjenning av emner

I dagens regelverk heter det at
emner (på campus Ås) skal være
et multiplum av 5 studiepoeng.
Unntak gjelder for emner på
veterinær- og dyrepleierstudiet.
Endres?

Samme begrunnelse som
nevnt i punktet over.

Endringen anbefales.

Regelverksgruppa
anbefaler en videreføring
av dagens ordlyd. En
generell regel om
emnestørrelser på mindre
enn 5 studiepoeng ser
regelverksgruppa som lite
ønskelig. I aktuelle tilfeller
bør det vurderes å slå
sammen små emner til
større enheter.
Dagens ordlyd anbefales
videreført.

Det har kommet forslag om å
regelfeste (tallfeste) et
minsteantall studenter på et
emne for at det skal kunne
avholdes. Dersom færre er
oppmeldt enn minsteantallet
skal emnet kunne avlyses.
Nåværende ordlyd er:
Undervisningen i et emne kan
avlyses, hvis færre studenter er
oppmeldt til et emne enn det
som er oppgitt som krav i
emnebeskrivelsen.

Å sette et generelt tak, en
nedre grense for antallet
oppmeldte studenter på et
emne, er lite hensiktsmessig, et slikt krav vil
variere emnene i mellom.
En annen utfordring er at
antallet oppmeldte kan
variere en god del og ikke
alltid tilsvarer antallet
studenter som møter opp
og tar eksamen emnet.
Regelverksgruppa mener
at det må være opp til det
enkelte institutt/emneansvarlig å sette et slikt
minstekrav til antall
studenter
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(oppmeldte/oppmøtte), og
at dette må fremgå av
emnebeskrivelsene. Det
økonomiske aspektet må
her vurderes. Emner med
få studenter er relativt sett
ofte «kostbare» emner.
Dagens ordlyd anbefales
videreført.
Ad. 27-1
Studiepermisjon

Det er etterlyst mer presise
grunner til å kunne innvilge
studiepermisjoner.

Videre er det stilt spørsmål ved
regelen om at det ikke blir gitt
permisjon for å ta annen
utdanning eller for å gå over i
arbeid.

Regelverksgruppa har
diskutert dagens ordlyd og
kommet fram til ikke å
anbefale noen endring.
Sett i lys av KDs krav om
økt gjennomstrømming
mener regelverksgruppa at
det ikke skal innvilges
permisjon for annen
utdanning eller arbeid.
Dagens ordlyd anbefales
videreført.

§ 33-2
Vurderingsordninger, deler og –former.
Obligatoriske
aktiviteter

Øvrige endringer i
kap. 33
Vurderingsordninger, deler og –former.
Obligatoriske
aktiviteter

Følgende ordlyd foreslås
flyttet fra ad. 33-2, til selve
paragrafen, § 33-2:
Vurderingsformen kan være
avsluttende prøve,
langsgående vurdering eller
en kombinasjon av disse, og
skal fremgå av studieplanen
eller emnebeskrivelsen.

Regelverksgruppa finner at
omtalen av hvilke
vurderingsformer som
tillates, er av en slik
karakter at dette bør
fremgå av selve
paragrafen, ikke av de
utfyllende bestemmelsene.

Flytting av ordlyd mellom
enkelte paragrafer/utfyllende
bestemmelser, samt justering
av ordlyd innenfor de
utfyllende bestemmelsene.

Endringer forslås for å få
en mer systematisk
oppbygging av kapitlet. Det
er også foretatt justeringer
i ordlyd der dette er
naturlig.

Endringen anbefales.

Endringene anbefales.
Kap. 34
Rett til å avlegge
eksamen

NMBU

I § 34-3 foreslås å presiseres
at siste eksamen i emner som
legges om, eller opphører,
normalt vil være ved første
tidspunkt for utsatt
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ikke presisert klart nok.
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eksamen/ny prøve, i
påfølgende høst-/vårparallell.

endret, eller tatt ut av
porteføljen.
Endringen anbefales.

Det foreslås å samle all omtale
av kravet til obl. aktiviteter og
ta dette inn i de utfyllende
bestemmelsene til dette kap.
(er i dag plassert under de
utfyllende bestemmelser i
henholdsvis kap. 33 og kap.
36).

Kun studenter som har fått
godkjent obl. aktiviteter innen
en gitt frist skal gis muligheter
til å avlegge eksamen?

Grunn til
endrindringsforslaget:
Lettere å få en samlet
oversikt over hva som
kreves mhp obligatoriske
aktiviteter for å kunne gå
opp til eksamen.
Endringen anbefales.

Det vil være utfordrende å
kunne håndheve en slik
regel. En ev. klage på
utstengelse til eksamen
grunnet manglende obl.
aktivitet, vil være å
betrakte som et
enkeltvedtak med full
klageadgang, en prosess
som krever noe tid. Dette
vil i så fall forutsette at de
obligatoriske aktivitetene
er avsluttet minst to
måneder før eksamen.
Instituttene bør tilstrebe å
ha rutiner som fanger opp
manglende obligatoriske
aktiviteter og ha
kjøreregler for hvordan
disse skal kunne
«innhentes» i løpet av
undervisningsperioden.
Dette bør fremgå av
emnebeskrivelsen.
Dagens ordlyd anbefales
videreført.
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Oppmeldings- og
avmeldingsfrist for emner
med ny eksamen/utsatt prøve
i januar foreslås flyttet fra 1.
desember til 1. november.

Ved en flytting fra 1.
desember til 1. november
vil studentene kunne få
oppgitt aktuell dato for ny
eksamen/utsatt prøve i
januar på et tidligere
tidspunkt enn i dag.
Endringen anbefales.

Oppmeldings- og
avmeldingsfrist for
gradsoppgaver foreslås lagt til
en og samme dato,
henholdsvis 1. februar og 1.
september. (I dag er
oppmeldingsfristen
1.februar/1september og
avmeldingsfristen 1. april/ 1.
november.)

Å innføre en
sammenfallende dato for
oppmelding/avmelding av
gradsoppgaven, tilsier at
en ev. avmelding senest må
foretas ved siste frist for
oppmelding. Hensikt: Å
tilstrebe en mer reell
oppmelding/ avmelding av
gradsoppgaven. Dette vil
være en stor endring, og
regelverksgruppa ønsker
studieutvalgets syn på
forslaget.
Det foreslås at saken tas
opp til foreløpig drøfting.
(Saken tas opp til videre
behandling når kapitlet om
gradsoppgaver behandles i
begynnelsen av 2015.)

Det har kommet forslag til at
det bør settes et tak på hvor
mange studiepoeng en
student kan melde seg opp i
pr. semester. Dette for å få
mer reelle tall med tanke på
planlegging m.m.

NMBU
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Ideelt sett vil et tak være
ønskelig, men en slik regel
vil kreve kontrollrutiner.
Spørsmålet er derfor hva
NMBU som helhet er best
tjent med? Enkelte
situasjoner hvor
oppmeldingen ikke står i
samsvar med normen, eller
at det må innføres rutiner
for kontroll. Et annet punkt
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er hvor skal maksgrensen
for antallet
emneoppmeldinger/
studiepoeng settes?
Regelverksgruppa
anbefaler at det ikke settes
noe eksakt tall pr.
semester. Kun «reelle»
oppmeldinger vil en aldri
kunne oppnå uansett
kontrollrutiner.
Studieveilederne
oppfordres til å ta en
samtale med aktuelle
studenter før
avmeldingsfristen.
Dagens ordlyd anbefales
videreført.
I tillegg til språklige
justeringer, inndeles de
utfyllende bestemmelsene i
nummererte underpunkter.
Kap. 36
Gjennomføring av
eksamen – herunder ny
og utsatt eksamen

I tillegg til språklige
justeringer, inndeles de
utfyllende bestemmelsene i
nummererte underpunkter.

Studentenes muligheter til å
bruke ordbok under eksamen
foreslås flyttet fra kap. 36 til
kap. 37 (Hjelpemidler til
eksamen).
Kap. 37

Som omtalt over (kap. 36)
forslås det at ordlyden om
Hjelpemidler ved
bruk av ordbok tas inn i
eksamen/prøve og bruk
kapitlet 37, sammen med
av ordbok
hjelpemidler til
eksamen/prøve.

NMBU
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Endringen anbefales.

Dette kapitlets utfyllende
bestemmelser fremstår i
dag lite oversiktlig. For å
bedre lesbarheten inndeles
teksten i nummererte
underavsnitt.

Endringene anbefales.
Omtalen av muligheter for
å bruke ordbok under
eksamen er i gjeldende
regelverk plassert under
«andre bestemmelser» i
kapitlet om gjennomføring
av eksamen. Mange
studenter benytter seg av
ordbok til eksamen.
Regelverksgruppa mener
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at aktuelle retningslinjer
for bruk av ordbok vil
være lettere å finne
dersom disse plasseres
sammen med omtalen av
hjelpemidler til eksamen.
Endringen anbefales.
Ad. 38-1
Tilrettelegging ved
eksamen/prøve

Følgende ordlyd foreslås tatt
ut: Tilrettelegging kan gis til
studenter ved veterinær- og
dyrepleierstudiene som har
norsk som fremmedspråk.

Endringen grunngis med at
studenters muligheter til å
bruke ordbok går fram av
kap. 37. Behovet for annen
tilrettelegging går fram av
ordlyden i inneværende
kap. (kap. 38).
Endringene anbefales.

Kap. 41
Sensorer og sensur

Alle underpunktene i de
utfyllende bestemmelsene
nummereres.

Endringen anbefales.

**se også en nærmere omtale
nedenfor (under tabellen)
Kap. 42
Bekjentgjøring av
sensur

I tillegg til språklige
justeringer, inndeles deler av
de utfyllende bestemmelsene i
Endringen anbefales.
nummererte underpunkter.

Ad. 42-1, andre avsnitt
foreslås slettes: For emner
med avsluttende prøve, hvor
prøveformen er selvstendig
arbeid inklusiv en eventuell
framlegging, er sensurfristen
3 uker (15 arbeidsdager) etter
siste undervisningsdag i
parallellen/blokkperioden.

Denne vurderingsformen
faller ikke innunder
avsluttende prøve (§33-3)
(se også endringsforslag
for ad. 33-5), den vil falle
inn under sensurfristen til
langsgående vurderinger
beskrevet i ad. 42-1,
tidligere avsnitt 3. Etter
endringen; avsnitt 2.
Endringen anbefales.

Ad. 43-2
Klage på karakter eller
formelle feil ved
eksamen/prøve

NMBU

Det er fremmet ønske om
muligheter for automatisk
begrunnelse for eksamenskarakterer, dvs. alle skal gis
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Regelverksgruppa går av
ressursmessige hensyn,
ikke inn for en ordning
med automatisk
begrunnelse. Dagens
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en begrunnelse uansett om
det bes om det eller ikke.

ordning hvor studentene
må be om begrunnelse
anbefales videreført.
Dagens ordlyd anbefales
videreført.

Kap. 44
Adgang til å framstille
seg til eksamen i
samme emnet flere
ganger

I dagens ordlyd i § 44-1 står
det at det er anledning til å
fremstille seg til eksamen tre
ganger. I denne paragrafs
utfyllende bestemmelser
presiseres det at studenter på
veterinær- og dyrepleierutdanningene ikke har en slik
mulighet, dersom det allerede
foreligger en ståkarakter i
emnet. Sistnevnte unntak
foreslås nå flyttet opp i selve
paragrafen.

Endringsforslaget
begrunnes med at
utfyllende bestemmelser
juridisk sett ikke skal
inneha et strengere krav
enn hva som fremgår av
selve paragrafen.

I de utfyllende bestemmelsene
heter også at dersom en
student har avlagt eksamen i
samme emne mer enn en
gang, skal beste karakter
gjelde. (gjelder for campus
Ås). Det stilles spørsmål ved
om dette skal endres til siste
karakter, dvs. resultatet av
den siste avlagte eksamenen
fremkommer på vitnemålet.

Regelverksgruppa er delt i
synet på hva som bør være
regelen, beste eller siste
karakter. Studentdemokratiet er klare på at
dagens ordning må
videreføres i tråd med
gjeldende ordning ved de
øvrige universitetene i
Norge.

Endringen anbefales.

Med dagens ordning er det
i emner som allerede er
bestått, ingen risiko
forbundet med å gå opp
igjen og få en
strykkarakter eller å ha
glemt å melde seg av en
eksamensoppmelding.
Beste karakter gjelder
uansett. Det kan stilles
spørsmål ved om NMBU er
tjent med en slik ordning.
Departementes krav til økt
gjennomstrømming er ett
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argument for å endre til
siste karakter.
Regelverksgruppa
anbefaler at saken tas
opp til foreløpig drøfting.
Kap. 46
Karakterutskrift og
vitnemål

Det har kommet forslag om å
bytte rekkefølgen på kap. 46
Karakterutskrift og vitnemål
og 47 Gradsoppgaver.
Det synes mer naturlig at
omtalen av karakterutskrift og
vitnemål kommer til sist i
forskriften, da alle studiene
avsluttes med grad og
Endringen anbefales
vitnemål.

Ad. 46-1
Karakterutskrift og
vitnemål

Omtalen under
karakterutskrift og vitnemål
tydliggjøres både hva angår
utarbeiding og utsendelse.

Endringene anbefales.

* Med bakgrunn i 1. gangs drøftingen av forskriftsendringene i studieutvalgets
septembermøte, har regelverksgruppa diskutert mer samkjøring av semestrene mellom
campus Ås og campus Adamstuen. Konklusjonen etter drøftingen i regelverksgruppa er
at det ikke er noe umiddelbart behov for en nærmere samkjøring av semestrene mellom
Ås og Adamstuen. Regelverksgruppa stiller spørsmål ved behovet for en total likhet i
selve semesteroppbyggingen. Andre universiteter med studieporteføljer innenfor ulike
fagdisipliner og profesjoner, har i all hovedsak et felles oppstarts-tidspunkt for
studieåret, men det finnes ulikheter i oppbyggingen innenfor studieåret der dette er
nødvendig og hensiktsmessig.
I praksis har vi i dag lik semesteroppstart etter jul (litt ulik ordlyd som
regelverksgruppa vil foreslå beholdes, da denne samsvarer med ordlyden for resten av
semesterinndeling på de to campusene). For oppstart etter sommeren er det p.t.
uaktuelt for campus Adamstuen å framskynde oppstart en uke pga. praksis. For campus
Ås vil en ukes seinere oppstart medføre enten kortere augustblokk eller en ukes seinere
oppstart på høstparallellen. Konsekvensene av dette må utredes før ev. endring.
**Dette kapitlet omhandler blant annet ekstern sensur - ett annet av de påpekte
områdene som studieutvalget ønsker å få nærmere belyst. Dagens sensurordning tar
utgangspunkt i UH-loven, og NMBU oppfyller kravene satt i loven. Signaler fra
studenthold er at det er ønskelig med økt bruk av ekstern sensor på selve sensureringen
i en langt større grad enn hva tilfellet er i dag. En ytterligere og mer utstrakt bruk av
ekstern sensor vil være en ressursmessig utfordring. Spørsmålet som kan stilles er om
en økt bruk av ekstern sensor vil kunne ha betydning for kvaliteten på sensureringen.
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Dagens ordning er fullt ut «forsvarlig» og regelverksgruppa fremmer av den grunn ingen
konkrete forslag til endret praksis.

Studiedirektørens vurderinger og tilråding
Studiedirektøren mener det er uheldig med et regelverk med store og prinsipielle
ulikheter mellom campus Adamstuen og campus Ås. Målet er et mer omforent regelverk
enn hva tilfellet er i dag, selv om enkelte unntak alltid vil kunne forekomme.
Regelverksgruppas forslag til endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen med
utfyllende bestemmelser, er et lite steg videre i prosessen med å omforene to tidligere
institusjoners regelverk.
Studiedirektøren gir sin tilslutning til og tilrår regelverksgruppas anbefalinger/ikke
anbefalinger, og vil i punktene nedenfor kommentere gruppas forslag/ikke forslag til
prinsipielle endringer. Endringer av kun mer kosmetisk art vil ikke bli kommentert.


Ad.7-1 – krav til engelsk-kunnskaper ved opptak til høyere årstrinn.
Studiedirektøren tilrår poengendringen: TOEFL fra 550 til 580, PBT fra 80 til 92
og IELTS fra 6,0 til 7,0. Det er viktig og nødvendig at studenter som tas opp til
studier med krav til gode engelskkunskaper innehar dette. Med dagens krav har
det vist seg at enkelte NMBU-studenter har et for dårlig grunnlag i engelsk, noe
som vanskeliggjør deres studiehverdag og der i gjennom å kunne gjennomføre
oppsatt studieløp innenfor normert tid. Studiedirektøren støtter
regelverksgruppas anbefaling og tilrår endringen.



§ 17-3 – studieretten: En tallfesting i antall år, henholdsvis 4 år for bachelor- og 3
år for masterstudier tilrås. En synliggjøring nedfelt i antall år, vil kunne
bevisstgjøre studentene på kravet til gjennomføring innenfor en fastsatt
tidsnorm. Studiedirektøren støtter regelverksgruppas anbefaling og tilrår
endringen.



Kap. 18 – inndeling av studieåret. Regelverksgruppa har drøftet saken, men
gruppa har ikke fremmet forslag til endringer eller tillempinger – gruppa peker
på behovet for en nærmere utredning.
Studiedirektøren er enig med regelverksgruppa at inndelingen av studieåret er et
område som krever en større gjennomgang. Et første steg kan være å arbeide for
felles oppstartstidspunkt høst og vår.
Studiedirektøren ber studieutvalget om føringer og råd for det videre
arbeidet med inndelingen av studieåret.



NMBU

Ad. 21-1- minsteantall studenter på et emne. Det har ved flere anledninger blitt
diskutert om det ikke bør settes et tak for hvor mange studenter som er
nødvendig for at et emne skal avholdes. Tidligere var dette presisert i UMBs
regelverk, hvor et antall på 5 var satt som en nedre grense. I gjeldende regelverk
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står følgende formulering: « Undervisningen i et emne kan avlyses, hvis færre
studenter er oppmeldt til et emne enn det som er oppgitt som krav i
emnebeskrivelsen.»
Studiedirektøren gir sin tilslutning til regelverksgruppas råd om en videreføring
av dagens ordlyd. Emneansvarlig institutt må selv, ut fra både faglige- og
ressursmessige hensyn, sette en slik nedre grense i de emner hvor dette er
aktuelt og nødvendig. Begrensningen må fremgå av emnebeskrivelsen. Få
studenter på et emne er ressursmessig kostbart.
Studiedirektøren støtter regelverksgruppas anbefaling og tilrår en
videreføring av ordlyden i ad. 21-1, siste avsnitt.


Ad. 27-1 studiepermisjon. Det er etterlyst mer presise grunner/årsaker til å
kunne innvilge studiepermisjoner. Videre er det stilt spørsmål ved regelen om at
det ikke gis permisjon for å ta annen utdanning eller for å gå over i arbeid.
Regelverksgruppa har diskutert dagens regler og har konkludert med å anbefale
at dagens ordning videreføres.
Studiedirektørens syn er at det ikke vil være mulig å gi en uttømmende liste over
årsaker som tilsier at permisjon kan innvilges. Nåværende ordlyd hvor
omsorgsoppgaver, sykdom, verneplikt, krevende verv i studentorganisasjoner og
andre spesielle forhold er listet opp, er etter studiedirektørens mening fullt ut
dekkende. Spørsmålet om annen utdanning og arbeid skal være en
akseptabel/uakseptabel grunn for å kunne innvilge permisjon, er av mer
prinsippiell karakter. Studiedirektøren støtter regelverksgruppas anbefaling og
tilrår en videreføring av ordlyden: «Det blir ikke gitt permisjon for å ta annen
utdanning eller for å gå over i arbeid.» Studenter som ønsker å gå over i annen
utdanning eller arbeid har tatt et valg om å gjøre noe annet, og de har muligheter
for å søke om nytt opptak, hvis de på et senere tidspunkt ønsker å komme tilbake
og fullføre sine påbegynte NMBU-studier. Dette er også helt i tråd med
studieutvalgets anbefalinger om å stramme inn regelverket for å bedre
gjennomstrømmingen.
Studiedirektøren støtter regelverksgruppas anbefaling og tilrår en
videreføring av ordlyden i ad. 27-1.



Kap. 35 – oppmelding og avmelding til eksamen. Studiedirektøren tilrår
regelverksgruppas forslag om at oppmeldings-/avmeldingstidspunkt for emner
med ny eksamen/utsatt eksamen i januar flyttes fra 1. desember til 1. november.
Dette vil medføre at datoer for ny eksamen/utsatt prøve vil kunne foreligge langt
tidligere enn hva tilfellet er i dag. På den måten gis studentene bedre muligheter
til tidligere å kunne planlegge sin hjemreise/ tilbakekomst i forbindelse med
ferie/eksamen, og ev. billetter kan bestilles i god tid før avreisedagen.
Studiedirektøren vil invitere studieutvalget til en foreløpig drøfting av forslaget
om et sammenfallende tidspunkt for oppmelding/avmelding til gradsoppgaven,
henholdsvis 1. februar eller 1. september. Ved oppstart av arbeidet med
gradsoppgaven inngås en kontrakt mellom student, veileder og institutt. En
kontrakt skal være et bindende dokument, men dagens praksis og muligheter for
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oppmeldinger/avmeldinger av gradsoppgaven, er verken studentene eller
institusjonen NMBU tjent med. Til sammenligning kan nevnes at ved NTNU er
arbeidet med masteroppgaven strengt tidsbegrenset og dato for innlevering av
oppgaven nedfelles i den enkelte students utdanningsplan.
Ved å innføre én og samme dato for oppmelding og avmelding er intensjonen mer
reelle oppmeldinger/avmeldinger. Kunnskapsdepartementets krav om økt
gjennomstrømming tilsier at universitetet må gjøre visse «grep» og reelle
oppmeldinger er ett bidrag i så måte.
Studiedirektøren støtter regelverksgruppas anbefaling og tilrår at
oppmeldings-/avmeldingstidspunkt for emner med ny eksamen/utsatt
eksamen i januar flyttes fra 1. desember til 1. november.
Studiedirektøren støtter regelverksgruppas anbefaling om at
sammenfallende dato for oppmelding/avmelding av gradsoppgaven tas opp
til foreløpig drøfting.

Studenttinget har vedtatt en resolusjon om revidering av regelverket rundt
konteeksamen, se vedlegg 2. Regelverksgruppa har ikke behandlet denne
resolusjonen siden dette innspillet først ble oversendt til studieavdelingen den
14.11.
Studenttinget mener at dagens regelment om rett til ny eksamen, for studenter
ved andre studier enn veterinær- og dyrepleierstudiene, er for strengt og at
konten burde være åpen for flere studenter. Det vil si også av andre årsaker enn
stryk på ordinær eksamen eller sykdom.
I dag er to dager, høst og vår, avsatt til gjennomføring av konteeksamener. Ved
eventuelt å åpne opp for en «utvidet bruk» av konteperioden vil denne perioden
måtte utvides, noe som igjen vil ha innvirkning på studieårets inndeling.
Studiedirektørens ber om studieutvalget syn og tilrår at saken tas opp til en
foreløpig drøfting.


Kap. 41- sensorer og sensur- ekstern sensur. Regelverksgruppa har påpekt at
NMBUs regelverk på dette området er helt i tråd med loven. Videre har gruppa
vurdert problemstillingen ekstern sensur til å være av en slik karakter, at en
eventuell endring av dagens praksis vil kreve en omfattende forutgående
saksutredning.
Studiedirektøren er enig i at dette er ett av områdene i regelverket som krever
inngående saksforberedelse dersom endringer skal iverksettes.
Studieutvalget har ved flere anledninger bedt om at NMBUs sensorordning
gjennomgås og vurderes. Studiedirektøren vil ta saken opp til videre
utredning.
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§ 44-1 – beste eller siste karakter. Studiedirektøren konstanterer at
regelverksgruppa er delt i synet på om beste eller siste karakter skal være
gjeldende, når ny eksamen avlegges i emner som allerede er bestått (ved campus
Adamstuen gis ikke en slik mulighet hvis studenten har en ståkarakter i emnet).
Beste eller siste karakter har også før vært oppe til diskusjon i den tidligere
studienemnda ved UMB, og konklusjonen har vært at nåværende ordning med
beste karakter videreføres.
Kunnskapsdepartementet har, i den årlige styringsdialogen med NMBU, kommet
med klare signaler om at gjennomstrømmingshastigheten må bedres, spesielt
innenfor bachelorstudiene. Flere tiltak er i så måte aktuelle, ett av dem vil kunne
være å «innføre» siste karakter som tellende ved ny eksamen i emner som
allerede er bestått. Mer bevisste valg ved oppmelding til eksamen, færre som
velger å melde seg opp til ny prøve og økt studieprogresjon, vil kunne være
resultatet av en slik endring.
Studiedirektørens ber om studieutvalget syn og tilrår at saken tas opp til en
foreløpig drøfting.
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Overordnede bestemmelser
Kap. 1 Forskriftens virkeområder

§ 1-1 Forskriften gjelder for opptak, studier og eksamener ved Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU), herunder også eksamener utenfor NMBU
som NMBU er eksamensansvarlig for.
§ 1-2 Forskriften gjelder også for eksaminander som ikke er tatt opp som
studenter ved NMBU, når disse er gitt rett til å avlegge eksamen.

Kap. 2 Myndighetsbestemmelser

§ 2-1 I saker der beslutningsmyndighet er lagt til universitetet, treffes
avgjørelser av rektor eller den rektor gir fullmakt til. Det fremgår av forskriften
hvilken fullmakt som er gitt. Der beslutningsmyndighet er lagt til
universitetsstyret selv, fakultetsstyret selv eller instituttstyret selv, kan
myndigheten ikke delegeres.
§ 2-2 Universitetsstyret fastsetter instruks for sensorer og for universitetsstyrets
klagenemnd.
§ 2-3 Studieutvalget kan vedta utfyllende bestemmelser og instrukser innenfor
rammen av denne forskriften.

Kap. 3 Informasjonsspråk og rettigheter

§ 3-1 NMBU forplikter seg til å gi informasjon om reglement, studier og emner på
norsk og engelsk.
§ 3-2 Universitetet kan benytte alle innleverte eksamensarbeider til
undervisnings- og forskningsformål.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 3
Ad. 3-1

Denne informasjonen skal være tilgjengelig på NMBUs internettsider.
Ved tolkingsspørsmål og tvil legges den norske teksten til grunn for
vurderingen.
Ad. 3-2
Arbeidene kan ikke utgis eller brukes til andre formål uten særskilt avtale
mellom institutt og student.
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Opptak
Kap. 4 Opptaksrammer og regulering

§ 4-1 Opptaksrammen for det enkelte studieprogram fastsettes av
universitetsstyret.
Kap. 5 Opptakskomiteer

§ 5-1 Det nedsettes en sentral opptakskomité og opptakskomiteer for
masterprogram og høyere årstrinn.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 5
Ad. 5-1

Studiedirektør oppnevner sentral opptakskomité. Den sentrale
opptakskomiteen skal foreta vedtak om opptak i henhold til denne
forskriften og rangere søkere som det ikke kan regnes poeng for.
Opptakskomiteen skal bestå av én representant fra hvert av fakultetene ved
NMBU, én representant fra studieutvalget og to studentrepresentanter.
Medlemmene i komiteen oppnevnes slik at de samlet sett, og i størst mulig
grad, representerer universitetets totale utdanningstilbud. Studieavdelingen
(ved opptakskontoret) er saksbehandlende organ for den sentrale
opptakskomiteen.
Ved opptak til veterinærstudiet reserveres en studieplass for kvalifiserte
søkere fra Island. Vedkommende kan tas opp utenom rangeringsreglene som
ligger til grunn for poengberegning.
Ved opptak til veterinærstudiet kan opptakskomiteen gjøre unntak fra
rangeringsreglene for en samisk søker som er kvalifisert for opptak.
Instituttene oppnevner opptakskomiteer for opptak til 2-årige
masterprogram og høyere årstrinn. Ved opptak til 2-årige masterprogram
og høyere årstrinn skal instituttet som har ansvaret for programmet
nedsette en opptakskomité med minst fire medlemmer, hvorav to studenter.
Komiteen skal vurdere om søkerne er faglig kvalifisert og foreta en
rangering. For programmer hvor ansvaret er delt mellom flere institutter,
skal opptakskomiteen bestå av en representant fra hvert av de involverte
instituttene og minst to studenter.

Kap. 6 Opptak til grunnstudier

§ 6-1 Regler for opptak til grunnstudier gjennom Samordna opptak (SO)
fastsettes av departementet.
§ 6-2 Ved søknad gjennom SO gjelder de nasjonale frister fastsatt av
departementet for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud
om studieplass.

4

§ 6-3 Regler for opptak til grunnutdanninger utenom SO fastsettes av
universitetsstyret etter tilråding fra studieutvalget.
§ 6-4 Rektor kan fastsette nærmere retningslinjer for realkompetansevurdering
innen de rammer departementet har fastsatt.

Kap. 7 Opptak til høyere årstrinn

§ 7-1 Studenter med relevant utdanning fra annet lærested kan søke opptak til
høyere årstrinn i studiet.

Utfyllende bestemmelser til kapittel 7
Ad. 7-1

For veterinærstudiet gjelder følgende:
Dersom det blir ledige studieplasser på veterinærstudiet på et senere trinn
kan det foretas suppleringsopptak. Studieplassene reserveres norske
veterinærstudenter som dokumenterer at de ved studier ved andre
veterinære læresteder har ervervet seg tilstrekkelige kunnskaper til å tre inn
i studiet på det aktuelle trinn.
Lokal opptakskomité foretar en samlet vurdering av søkernes
eksamensresultater på veterinærstudiet og avgjør hvem som tildeles ledig
studieplass. Er det flere søkere enn ledige studieplasser og søkernes
kvalifikasjoner anses jevngode, avgjøres opptaket ved loddtrekning.
For 2-årige masterprogram og 5-årige masterprogram gjelder følgende:
For opptak til 2-årig masterprogram og høyere årstrinn av 5-årig
masterprogram kreves at søkeren har bachelorgrad, cand.mag. -grad eller
har gjennomført tilsvarende studieløp av minst 180 studiepoengs omfang.
Studieutvalget kan, etter nærmere regler, gjøre unntak fra denne
bestemmelsen. Unntak gjøres i spesielle tilfeller på grunnlag av dokumentert
søknad. Søknaden skal inneholde årsaken(e) til manglende gjennomført
opptaksgrunnlag. For erfaringsbaserte masterstudier av 90 eller 120
studiepoengs omfang kreves i tillegg minst tre års yrkespraksis som er
relevant for emneporteføljen i studiet.
Betinget opptak:
Søkere som mangler maksimum 10 studiepoeng fra å oppnå en
bachelorgrad ved NMBU, kan gis betinget opptak dersom søkeren kan
dokumentere oppnådd bachelorgrad i løpet av ett år etter opptaket. Søkere
med eventuelt opptaksgrunnlag fra annen utdanningsinstitusjon enn NMBU
kan også gis betinget opptak, dersom de kan fremlegge skriftlig
dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen om at søkeren mangler
maksimum 10 studiepoeng fra å oppnå bachelorgrad eller annet gyldig
opptaksgrunnlag ved institusjonen. Studenter som har blitt innvilget
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betinget opptak, men som ikke oppfyller betingelsene for opptaket innen
fastsatt frist, mister studieretten. Avgjørelsen kan påklages. NMBUs
klagenemnd er klageinstans.
Det fastsettes i studieplanen for det enkelte masterprogrammet hvilke
fagkrav som gjelder for opptak. Fagkravet til 2-årige masterstudier må
inneholde 80 studiepoeng fordypning. I tillegg kan det settes andre fagkrav,
for eksempel matematikk, statistikk eller relevant praksis. Nedre
karaktergrense er C (tallverdi 2,5) ved opptak til høyere årstrinn og 2-årige
masterstudier.
Ved opptak rangeres søkerne etter vekting og relevans fra tidligere
utdanning. Dersom søkerens vitnemål ikke er i tråd med ECTS-skalaen,
plikter søkeren selv å legge ved informasjon som gjør konvertering til ECTSskalaen mulig. Vitnemål fra utenlandske søkere konverteres i tråd med
ECTS-skalaen. Alle karakterer på karakterutskrifter/vitnemål som er
nødvendige for å fylle opptakskravet, regnes med i snittkarakteren. Ved
blanding av bokstaver og tall omregnes bokstavkarakterene til
sammenlignbare tallstørrelser før snittberegning. Ved gjennomsnitt av bare
bokstavkarakterer benyttes følgende tallverdier: A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1.
Det kreves dokumentert kunnskap i engelsk for opptak på alle
masterprogram. For norskspråklige masterprogram kreves i tillegg
dokumentert kunnskap i norsk.
Krav til kunnskap i norsk:
For søkere fra land utenfor Norden må det dokumenteres tilstrekkelig
kunnskap i norsk. Dette kravet kan dekkes med én av følgende prøver:
- bestått eksamen i norsk på Vg3-nivå (Kunnskapsløftet) / norsk som
andrespråk på VKII-nivå
- bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved
universitetene
- bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og
samfunnskunnskap for utenlandske studenter
- test i norsk - høyere nivå, skriftlig ("Bergenstesten") med minimum
450 poeng eller karakteren Bestått (ny karakterskala fra og med
oktober 2009)
For opptak til engelskspråklige masterprogram gjelder et av følgende
spesielle opptakskrav i engelsk:
- engelsk grunnkurs i videregående skole, (fem uketimer) med
karakteren 4 eller bedre (eventuelt bestått engelsk videregående
kurs I og/eller II)
- Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 550
(580*) poeng for Paper-based test (PBT) eller 80 (92*) poeng for
Internet-based test (IBT)
- International English Language Testing Service (IELTS) med minst
6,0 (7,0*) poeng
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- annen godkjent dokumentasjon etter individuell vurdering
* Fra og med opptaket høsten 2016
Opptak til masterprogram samordnes. Det kan søkes på inntil tre program i
prioritert rekkefølge. Søknader til engelskspråklige og norskspråklige
masterprogram vurderes i samme opptak. Opptak til masterstudier spesielt
tilrettelagt som videreutdanningstilbud foretas som et separat lokalt opptak.
Studenter som kommer fra andre institusjoner konkurrerer på lik linje med
NMBUs egne studenter ved opptak. Også studenter som kommer gjennom
samarbeidsprogram, for eksempel Norwegian Programme for Capacity
Building in Higher Education and Research for Development (Norhed),
konkurrerer på lik linje med NMBUs egne studenter ved opptak. Dette
reguleres gjennom tildeling fra Senter for internasjonalisering av utdanning
(SIU).
Studieutvalget kan unntaksvis innføre kvoteregulering av opptak.
Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om
studieplass fastsettes av studieutvalget.
Søknadsfristen til 2-årige masterprogram og høyere årstrinn er 1. juni.
Dersom NMBUs totalramme for opptak tilsier det, avgjør rektoratet om det
skal være opptak to ganger i året. I slike tilfeller fastsetter instituttene selv
om det skal gjennomføres et ekstra opptak, med søknadsfrist 1. desember.
Det gis mulighet for forhåndsopptak til høyere grads studier. Alle som søker
forhåndsopptak må være studiekvalifisert innen søknadsfristen 15. april.
Søkerne må dokumentere behov for forhåndsopptak, og må ha en poengsum
over medianen til fjorårets søkere, for å kunne gis tilbud i forhåndsopptaket.
Det gis muligheter for bruk av intervju av søkere til høyere grads studier, for
å plukke ut de beste blant søkere med tilnærmet lik poengsum. Utgifter ved
bruk av intervju dekkes av instituttene.

Kap. 8 Opptak til forskerutdanning (ph.d.) og forskerlinje veterinærstudiet

§ 8-1 Regler for opptak til forskerutdanning (ph.d.) fastsettes av
universitetsstyret.
§ 8-2 Regler for opptak til forskerlinje for veterinærstudenter fastsettes av faglig
leder i veterinær- og dyrepleierstudiene.
Kap. 9 Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

§ 9-1 For å bli tatt opp til PPU må søkeren dokumentere kompetanse som
kvalifiserer for undervisning og formidling innen realfag eller naturbruk, eller en
kombinasjon av disse.
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Utfyllende bestemmelser til kapittel 9
Ad. 9-1

Studieutvalget fastsetter krav til kompetanse som kvalifiserer for
undervisning i realfag og/eller naturbruk, jf. rammeplan for praktiskpedagogisk utdanning.
Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om
studieplass fastsettes av studieutvalget. Fordeling av studieplasser i ulike
søkergrupper og rangeringsordninger av søkere fastsettes av instituttet som
er ansvarlig for utdanningen.
Ved opptak til PPU skal ansvarlig institutt nedsette en opptakskomité med
minst fire medlemmer, minst to av disse skal være studenter.
Søkere til PPU må legge frem politiattest i forbindelse med opptak
tilsvarende politiattesten som kreves for yrkesutøvelse, jf. forskrift om
opptak til høyere utdanning.

Kap. 10 Opptak til enkeltemner

§ 10-1 Ved opptak til enkeltemner gjelder de generelle krav for opptak til det
programmet emnet tilhører.
§ 10-2 Studieutvalget kan fastsette tilleggskrav etter tilråding fra
undervisningsutvalget ved emneansvarlig institutt.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 10
Ad. 10-1

Vurderingen av generell studiekompetanse, eventuelle spesielle opptakskrav
og tildeling av studierett gjøres av studieavdelingen (ved
opptakskontoret).Vurdering av opptak til emne(r) med antallsbegrensning
eller med 300- eller 400-kode avgjøres av emneansvarlig institutt.
Ved opptak til enkeltemner som undervises på engelsk stilles det ikke krav til
kunnskaper i norsk.
Frister for søknad om opptak til enkeltemner er 1. juni for emner i
høstsemesteret og 1. november for emner i vårsemesteret.
Veterinær- og dyrepleierutdanningene har ikke opptak til enkeltemner.
Ad. 10-2

Det er ikke tillatt å gjennomføre gradsoppgave(r) uten å være tatt opp til et
studieprogram
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Kap. 11 Opptak til etter- og videreutdanning

§ 11-1 Ved opptak til videreutdanning gjelder de generelle krav for opptak til
grunnstudier.
§ 11-2 Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud
om studieplass fastsettes av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).
§ 11-3 Det gjelder ingen særskilte krav for opptak til etterutdanningskurs.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 11
Ad. 11-1

Vurderingen av studiekompetanse og tildeling av studierett gjøres av SEVU.
Påmelding til etter- og videreutdanning sendes til SEVU.

Kap. 12 Opptak til tilleggsutdanning i veterinær- og dyrepleierutdanningene

§ 12-1 For opptak og rangering av studenter til tilleggsutdanning; dvs. utdanning
for veterinærer og dyrepleiere med utdanning fra utlandet og som ikke får
autorisasjon i Norge, gjelder egne retningslinjer.
Kap. 13 Opptak av gjestestudenter

§ 13-1 Kravene ved opptak av gjestestudenter bestemmes gjennom avtaler
mellom samarbeidende institusjoner og NMBU.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 13
Ad. 13-1

Søknadsfrist for høstsemesteret: 1. mars for gjestestudenter uten avtale med
NMBU (free movers) og søkere utenfor Europa og 1. juni for
Erasmusstudenter. Søknadsfrist for vårsemesteret for alle nevnte kategorier:
1. oktober.
Kap. 14 Utsettelse av studiestart (reservert studieplass)

§ 14-1 Søkere som er tatt opp som studenter ved NMBU kan få ett års utsettelse
av studiestart ved sykdom, svangerskap, verneplikt eller spesielle
velferdsgrunner.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 14
Ad. 14-1

Søknad om utsatt studiestart må dokumenteres. Arbeid, utdanning eller
ferie gir ikke grunnlag for reservert studieplass. Søknad sendes til og
avgjøres av studieavdelingen.
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Kap. 15 Klage på vedtak om opptak

§ 15-1 Søkere har klagerett på vedtak om opptak til studium i henhold til
forvaltningslovens § 28 flg. Klagefristen er 3 uker, jf. forvaltningslovens § 29.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 15
Ad. 15-1

Klage over enkeltvedtak om opptak i nasjonal opptaksmodell (NOM) for
grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, sendes Nasjonal
klagenemnd for opptak via SO.
Klage på enkeltvedtak om opptak på grunnlag av:
- lokalt opptak
- realkompetanse
- erstatningsopptak
- tilleggsutdanning
- spesiell vurdering
- unntak fra krav om generell studiekompetanse
- vurdering av spesielle opptakskrav som omfatter ferdigheter eller
opptaksprøver etter nærmere regler fastsatt av NMBU
sendes til det organ ved NMBU som har fattet vedtak i saken som første
instans. Det organ som mottar klagen skal behandle innkommet klage.
Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen videre til NMBUs klagenemnd.

Kap. 16 Falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske
institusjoner

§16-1 Bruk av falske vitnemål eller andre falske dokumenter er forbudt.
Tilsvarende gjelder for dokumenter utstedt fra falske institusjoner.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 16
Ad. 16-1

Et vitnemål eller dokument er falskt dersom vitnemålet eller dokumentet
inneholder skriftlig eller digital dokumentasjon som ikke er sannferdig, eller
manipulasjon eller endringer i et opprinnelig, skriftlig eller digitalt,
vitnemåls eller dokuments innhold.
Med dokumenter utstedt fra falske utdanningsinstitusjoner menes
dokumenter som er utstedt fra ikke-eksisterende utdanningsinstitusjoner,
eller fra utdanningsinstitusjoner som gir uriktig uttrykk for å ha en
akkreditering etter UH-lovens § 3-1 eller etter tilsvarende utenlandsk
regelverk.
Bruk av falske vitnemål eller andre falske dokumenter og dokumenter
utstedt fra falske institusjoner vil bli politianmeldt.
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Studier
Kap. 17 Studieretten

§ 17-1 Den som har akseptert tilbud om studieplass, tildeles studierett ved
NMBU. Rettigheter tilknyttet et studieprogram er for eksempel rett til
undervisning, eksamen, praksis, obligatoriske aktiviteter i studier, tilgang til
nødvendige hjelpemidler, laboratoriekurs, organisert veiledning og andre
nødvendige ressurser universitetet tilbyr.
§ 17-2 Studenter med studierett ved NMBU plikter å registrere seg hvert
semester innen kunngjorte frister fastsatt av studieutvalget.
For studenter som har inngått en utdanningsplan, skal registreringen fastsette og
bekrefte opplysningene i utdanningsplanen for inneværende semester.
For andre studenter gjelder en tilsvarende plikt til å registrere seg.
§ 17-3 Studenter som er tatt opp til et 3-årig bachelorprogram ved NMBU gis en
studierett på 4 år. Opptak på et 2-årig masterprogram gir en studierett på 3 år.
Studieretten til det studieprogram studenten er tatt opp til, termineres:
a) når studenten oppfyller kravene for tildeling av vitnemål for fullført grad
b) dersom studenten ikke har betalt semesteravgift samt ikke har bekreftet
sin utdanningsplan innen gjeldende frister
c) dersom det i løpet av ett år ikke har funnet sted aktivitet i form av avlagte
studiepoeng eller delstudier i utlandet. eller dersom studenten på(I
studier med særskilte krav til studiepoengsproduksjon ikke har oppfylt
disse. gjelder regler beskrevet i studieplanen.)
d) når studenten er 60 studiepoeng etter normert studieprogresjon. eller
når studenten, i(I studier med særskilte krav til studieprogresjon gjelder
regler beskrevet i studieplanen.) ikke oppfyller disse kravene.
e) dersom studenten ikke består eksamen for tredje gang i et obligatorisk
emne (ev. fjerde gangs prøve etter innvilget søknad)
f) når studenten selv skriftlig bekrefter at han/hun trekker seg fra
studieprogrammet før det er fullført
g) når studenten får opptak til et annet studium på samme nivå ved NMBU.
Studenter som er tatt opp til enkeltemner får en begrenset studierett i opptil ett
år utover normert tid for emnene.
Den som har mistet studieretten, kan søke om nytt opptak.
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Utfyllende bestemmelser til kapittel 17
Ad. 17-1

Studenter med studierett ved NMBU tildeles e-postadresse. Informasjon via
e-post fra NMBU til studenten(e) sendes på denne adressen.
Ad. 17-3

Eventuelle andre unntak fra termineringsregelen om studierett avgjøres av
ansvarlig institutt i samråd med studiedirektør i de tilfeller hvor studenten
har hatt en inndratt studierett i inntil ett år. På veterinær- og
dyrepleierutdanningene avgjøres dette i samråd med faglig leder. Ved
terminert studierett utover ett år må det eventuelt søkes om nytt ordinært
opptak via SO eller Søknadsweb og konkurreres om ledig studieplass på lik
linje med de øvrige søkerne til studieprogrammet.
For veterinær- og dyrepleierutdanningenedyrepleier- og
veterinærutdanningen gjelder spesielle krav til studiepoengsproduksjon
for hvert enkelt studieår. Disse kravene framgår av studieplanen.
For veterinær- og dyrepleierutdanningene- og veterinærutdanningen
gjelder følgende tilleggsbestemmelser:
a) En student på dyrepleierstudiet kan være registrert ved studiet i
inntil tre år, og en student på veterinærstudiet kan være registrert
ved studiet i inntil åtte år. Etter denne tid mister studenten de
rettigheter som følger med opptaket. Permisjoner blir ikke regnet
som del av registrert studietid.
b) Ved fravær fra obligatorisk undervisning som overstiger det som kan
godkjennes for emnet, må forsømt undervisning tas igjen.
Bestemmelser om hva som overstiger kravet til godkjenning innen
hvert enkelt emne, skal framgå av studieplanen.
c) Dersom en student unnlater å gjennomføre pålagt
erstatningsundervisning, eller dersom en student har vært så mye
borte fra obligatorisk undervisning at forsømt undervisning ikke kan
gjennomføres på samme årskull, kan faglig leder bestemme at
vedkommende skal flyttes ned til et lavere årskull. Hvis vilkårene for
nedflytting er til stede, og vedkommende student allerede er blitt
nedflyttet én gang, kan faglig leder for veterinær- og
dyrepleierutdanningen beslutte å frata studenten studieplassen.
d) En student som uten tillatelse avbryter studiet for lengre tid enn tre
måneder, mister studieretten.

Kap. 18 Studieåret

§ 18-1 Høstsemesteret begynner medio august og avsluttes ultimo desember.
Vårsemesteret begynner primo januar og avsluttes ultimo juni. I denne perioden
skal undervisning og eksamen normalt være gjennomført.
§ 18-2 Forventet studiearbeidsmengde er 60 studiepoeng pr. år.
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Utfyllende bestemmelser til kapittel 18
Ad. 18-1

Det gis ikke undervisning fra og med mandag etter palmesøndag til og med
2. påskedag.
For veterinær- og dyrepleierstudiene dyrepleier- og veterinærstudiet
gjelder følgende bestemmelser:
For dyrepleier- og veterinærstudiet starter hHøstsemesteret starter første
mandag etter 14. august (14. august medregnet når dette er en mandag).
Vårsemesteret starter første mandag etter 4. januar (4. januar medregnet
når dette er en mandag).
Undervisning i klinikken kan foregå hele kalenderåret, men den enkelte
student skal allikevel ikke ha mer enn 40 studieuker totalt.
Obligatorisk praksis og ny og utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) for
disseveterinær- og dyrepleierstudentene kan legges utenfor ordinært studieår.
For øvrige studier gjelder:
Semesterinndeling:
Høstsemester
Semesterstart
Augustblokk
Blokkeksamen
Høstparallell
Eksamensperiode
Semesterslutt
Vårsemester
Ny prøve/utsatt
eksamen
Semesterstart
Januarblokk
Blokkeksamen
Vårparallell
Eksamensperiode
Ny prøve/utsatt
eksamen
Juniblokk
Blokkeksamen
Semesterslutt
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ca. uke 33, mandag
ca. uke 33, 34, 35
ca. mandag i uke 36
ca. f.o.m. tirsdag i uke 36 t.o.m.
fredag i uke 49
ca. uke 50 - 51
ca. uke 51
ca. uke 1
ca. uke 2, mandag
ca. uke 2, 3, 4
ca. fredag i uke 4 og mandag i uke 5
ca. f.o.m. tirsdag i uke 5 t.o.m. fredag
i uke 19
ca. uke 20-21
ca. uke 22
ca. uke 23, 24, 25 og 26
ca. fredag i uke 24, 25 og 26
ca. fredag uke 26

Dersom helligdag(er) inntreffer i eksamensperioden utvides
eksamensperioden med tilsvarende antall dager (undervisningsperiodene
utvides derimot ikke).
Tidspunkt for blokkeksamen gjelder avsluttende prøver som er sentralt
organisert. Dersom det er behov for mer enn 1 eksamensdag for avsluttende
prøver, legges slike eksamener normalt til kl. 14 på fredag(er) i blokka.
Ved campus Ås er onsdager fra kl. 12-14 i parallellperiodene avsatt til
demokratitimer. I særskilte tilfeller vil studiedirektør etter anbefaling av
emneansvarlig institutt kunne innvilge unntak for feltkurs, utferder,
laboratorieøvelser eller seminarer.
Ad. 18-2

Omregnet til studentarbeidstimer vil 60 studiepoeng i året normalt måtte
kreve om lag 30 studentarbeidstimer pr. studiepoeng og om lag 1800
studentarbeidstimer pr. år.

Kap. 19 Godkjenning studieprogram

§ 19-1 Det skal være godkjente studieplaner for alle studieprogram som blir
tilbudt ved NMBU.
Alle studieprogram skal være godkjent i tråd med NMBUs
kvalitetssikringsrutiner for godkjenning av studieprogram.
Kvalitetssikringsrutinene skal bygge på forskrift om tilsyn med
utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) fra Nasjonalt
organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
Utfyllende bestemmelser til kapittel 19
Ad. 19-1

Det skal framgå av programbeskrivelsen for det enkelte studieprogram om
inntil 10 studiepoeng med emner på 100-nivå kan inngå som en del av den 2årige mastergraden. I slike tilfeller skal emnekode og emnenavn oppgis.
Studieplaner og studieprogrambeskrivelser skal revideres årlig.

Kap. 20 Oppretting og nedlegging av studieprogram

§20-1 Universitetsstyret selv vedtar oppretting og nedlegging av studieprogram
etter forslag fra ansvarlig institutt og tilråding fra studieutvalget.

Kap. 21 Godkjenning av emner

§21-1 Alle emner skal være godkjent i tråd med NMBUs kvalitetssikringsrutiner
for godkjenning av emner og beskrevet i tråd med retningslinjer utarbeidet av
studieutvalget.
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Utfyllende bestemmelser til kapittel 21
Ad. 21-1

Hvert emne skal ha et unikt og beskrivende navn på norsk (bokmål og
nynorsk) og engelsk.
Emner skal være utførlig beskrevet og gi informasjon om læringsutbytte i
form av generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter. I tillegg skal
studiepoeng, forutsatte kunnskaper, obligatoriske aktiviteter, forventet
arbeidsmengde for studentene på ulike aktiviteter og undervisnings- og
vurderingsformer være beskrevet. Nettversjonen av emnebeskrivelsene vil
alltid være den gjeldende.
Ekskursjoner kan settes opp som et selvstendig studiepoenggivende emne i
tråd med ovennevnte beskrivelse.
Alle emner skal være på minimum 5 studiepoeng og være et multiplum av 5
studiepoeng. Unntak gjelder emner på veterinær- og dyrepleierstudiene.
Emnene skal ha emnekoder etter følgende modell:
- en kombinasjon av 3 eller 4 bokstaver og 3 tall
- første siffer viser nivå på emnet
- bokstavene bestemmes av instituttene, og bør være logiske i forhold
til faglig innhold
Undervisningen i et emne kan avlyses, hvis færre studenter er oppmeldt til et
emne enn det som er oppgitt som krav i emnebeskrivelsen.

Kap. 22 Oppretting og nedlegging av emner

§22-1 Instituttstyret selv oppretter og nedlegger emner etter tilråding fra
instituttets undervisningsutvalg.

Kap. 23 Frie emner

§ 23-1 Frie emner må ligge klart innenfor instituttets kompetanseområde og
undervisningskapasitet. To eller flere institutter kan samarbeide om et fritt
emne. Det er veileders ansvar å kontrollere at studentene har tilfredsstillende
faglig bakgrunn.
Frie emner kan utføres av en enkelt student eller av en gruppe studenter (maks.
4 studenter).
Før oppstart skal det utformes en avtale mellom studenten(e) og emneansvarlig
institutt. Avtalen skal blant annet inneholde nivå, vurderingsordning, omfang, og
ansvarsforhold i forhold til veiledning.
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Utfyllende bestemmelser til kapittel 23
Ad. 23-1

Det er instituttets ansvar å påse at arbeidsmengden avpasses etter det antall
studiepoeng avtalen forutsetter. Når flere studenter skriver en oppgave
sammen, skal arbeidsomfanget av oppgaven økes tilsvarende. Øking av
antall studiepoeng underveis skal ikke godkjennes.
Tittelen på det frie emnet skal foreligge på bokmål eller nynorsk og på
engelsk.
Det frie emnet skal være avsluttet innen siste undervisningsdag i
undervisningsperioden. Med ”avsluttet” menes at alt arbeid og alle
aktiviteter som hører til emnet skal være ferdig, at eventuell avsluttende
oppgave/rapport skal være innlevert, og en eventuell eksamen gjennomført.
Studentene kan ta frie emner på både bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
Studentene kan få godkjent 5 studiepoeng eller et multiplum av 5
studiepoeng for et fritt emne. Unntak gjelder for frie emner på ph.d. nivå.
I de tilfeller hvor en utvekslingsstudent tar et fritt emne ved NMBU og dette
emnet skal danne grunnlag for gradsoppgave ved studentens
hjemmeuniversitet, skal dette fremgå av «learning agreement» eller
studentens opptaksbrev.

Kap. 24 Utdanningsplaner

§ 24-1 Studenter som blir tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller
mer, skal i løpet av første semester inngå en individuell utdanningsplan i
samarbeid med ansvarlig institutt.
§ 24-2 Utdanningsplanen kan revideres og skal bekreftes av studenten hvert
semester innen frister fastsatt av studieutvalget.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 24
Ad. 24-1

En student kan søke om spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen. Behovet
må dokumenteres med attest fra lege eller annen sakkyndig. Det forutsettes
at tilrettelegging er praktisk mulig for NMBU og ikke går ut over faglig
kvalitet.
Den enkelte student må underskrive en taushetsplikterklæring som gjelder
for taushetsbelagte forhold studenten er blitt kjent med den tiden
vedkommende studerer ved NMBU (jf. UH-loven § 4-6).
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Den enkelte student må underskrive en erklæring vedrørende deltakelse i
undervisning der anvendelse av forsøksdyr forekommer.
Særlig bestemmelser om regler og spesialinstrukser som måtte gjelde ved de
enkelte institutter, avdelinger, lokaler og utearealer, kan nedfelles i egne
retningslinjer.
Ad. 24-2

Det er studentens ansvar i samarbeid med instituttet/instituttene å sette
opp, endre og få godkjent utdanningsplanen.
En student med opptak til studium med omfang 60 poeng eller mer må
bekrefte utdanningsplanen sin for det aktuelle semesteret og
semesterregistrere seg innen følgende frister:
- 1. september i høstsemesteret
- 1. februar i vårsemesteret.

Kap. 25 Delstudium ved annet lærested

§ 25-1 I det ordinære studiet ved NMBU har studenten mulighet for å ta et
delstudium ved et annet lærested i inn- og utland. Delstudium vil si ett eller flere
emner som inngår i utdanningsplanen, herunder også praksis, frie emner og
gradsoppgaver som sensureres ved NMBU. Studieoppholdet må være
forhåndsgodkjent før utreise.
Etter tilbakekomst til NMBU skal studenten søke om en endelig godkjenning av
emner tatt under studieoppholdet.
§ 25-2 NMBU skal legge forholdene til rette for delstudier i utlandet gjennom å gi
generell veiledning om samarbeidsavtaler, finansieringsmuligheter og
forsikringsordninger.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 25

Ad. 25-1
Instituttet/instituttene avgjør hvor stor del av et delstudium som kan inngå
i studentenes utdanningsplan og grad ved NMBU, og instituttet skal
forhåndsgodkjenne studieopphold ved annet lærested.

Kap. 26 Godkjenning av utdanning tatt ved annen institusjon

§ 26-1 Grad, emne eller emnegruppe fra en annen institusjon som etter
vurdering kan erstatte tilsvarende emne eller emnegruppe ved NMBU, skal
godskrives studenten med samme antall studiepoeng med de begrensninger som
er nedfelt i NMBUs gradsforskrifter.
NMBU skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold.
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Utfyllende bestemmelser til kapittel 26
Ad. 26-1

Hvis et emne inngår i opptaksgrunnlaget til et studieprogram kan emnet
ikke inngå i den aktuelle graden.
For at NMBU skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført
utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i
beregningsgrunnlaget, være avlagt ved institusjonen.
Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i
beregningsgrunnlaget for en grad eller som del av en grad eller
yrkesutdanning, må en student i tillegg ha avlagt minst 60 nye studiepoeng
før det kan utstedes et nytt vitnemål eller tildeles en ny grad.

Kap. 27 Studiepermisjoner

§ 27-1 Studenter som er tatt opp til et studieprogram ved NMBU kan søke
permisjon fra studiene for en avgrenset periode.
§ 27-2 En student som har fått innvilget studiepermisjon gis muligheter til å
avlegge eksamen på NMBU under permisjonstiden gitt at følgende forutsetninger
er oppfylt:
- andre NMBU-studenter er oppmeldt i emnet/emnene
- studenten må være meldt opp i emnet/emnene
- studenten må ha betalt semesteravgift innen angitte tidsfrister
Studenter som har permisjonen fra NMBU har ikke rett til å følge undervisningen
eller ha krav på en studentarbeidsplass ved NMBU.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 27
Ad. 27-1

Studenter kan søke permisjon fra studiet for en periode på inntil to år.
Fødsel og omsorg for barn gir rett til permisjon, jf. UH-loven § 4-5. Permisjon
kan også gis på grunn av andre omsorgsoppgaver, sykdom, verneplikt,
krevende verv i studentorganisasjoner og andre spesielle forhold. Det blir
ikke gitt permisjon for å ta annen utdanning eller for å gå over i arbeid.
På 1-årige og 2-årige studier, bachelor- og masterprogram kan permisjon
innvilges forutsatt at studenten har oppnådd minst 15 studiepoeng innenfor
sitt studieprogram. Dette studiepoengskravet gjelder ikke for studenter som
søker permisjon fra veterinær- og dyrepleierutdanningene.
Studenter som innvilges permisjon ut over tre måneder på
veterinærutdanningen flyttes ned et kull. På dette studiet kommer
permisjonstiden i tillegg til retten som studenten har til utvidet studietid.
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For de som tar permisjon etter at de har inngått avtale om gradsoppgave,
forutsettes det at gradsoppgaveavtalen revideres i forkant av
permisjonsperioden.
Søknad om permisjon sendes til og innvilges av instituttet /instituttene som
har ansvar for studieprogrammet studenten er registrert ved.

Kap. 28 Reduksjon i studiepoeng

§ 28-1 Studenter som avlegger eksamen i emner ved NMBU som faglig
overlapper hverandre helt eller delvis, får redusert sin samlede studiepoengsum
for de aktuelle emnene. Omfanget av reduksjonen vedtas av instituttene etter
forslag fra emneansvarlig(e) institutt, og skal framgå av emnebeskrivelsen.

Kap. 29 Overgang til annet studieprogram

§ 29-1 Studenter kan søke overgang til annet studieprogram.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 29
Ad. 29-1

Søknad om overgang til annet studieprogram skal stiles til det institutt som
administrerer dette programmet. Søknadsfrist: 1. november med virkning
fra og med 1. januar, og 1. juni med virkning fra og med 1. august.
Ved overgang til annet studieprogram forutsettes det at studenten tar alle
obligatoriske emner på det studieprogrammet studenten får overgang til.
Studenter som trenger individuell tilpassing, må utarbeide en revidert
utdanningsplan som må godkjennes av studieveileder eller
undervisningsutvalg.
Hovedkriterier for overgang:
- Ved overgang fra et studieprogram til et annet må det være plass på
aktuelt studieprogram det søkes overgang til. Studieprogrammets
krav ved opptak må være oppfylt.
- Studenter som søker overgang i løpet av det første halvåret de
studerer ved NMBU, rangeres etter konkurransepoengsum ved
opptak. Studenter som søker overgang senere i studiet, rangeres av
undervisningsutvalget etter utvalgets retningslinjer.

Kap. 30 Gjestestudenter og privatister

§ 30-1 Gjestestudenter som er på NMBU ifølge en avtale, har samme rett som
ordinære studenter til å følge undervisning og ta eksamen.
§ 30-2 Privatistenes rettigheter ved NMBU er begrenset til deltakelse i offentlige
forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen i samsvar med UH-loven.Lov om
universiteter og høgskoler.
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Kap. 31 Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen

§ 31-1 En student som utgjør en mulig fare for elevers rettigheter, sikkerhet og
psykiske og fysiske helse, er ikke skikket for læreryrket, jf. forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
§ 31-2 Saker som behandles i NMBUs skikkethetsnemnd skal påføres innstilling
og oversendes NMBUs klagenemnd til avgjørelse etter reglene i UH-lovensLov om
universiteter og høgskoler, § 4-10. Det skal ikke utstedes lærervitnemål til en
student som er funnet ikke skikket. Studenten kan utestenges fra
lærerutdanningen i inntil tre år. Ved kortere utestenging kan universitetsstyret
stille vilkår som må være oppfylt før lærerutdanningen gjenopptas.
§ 31-3 Vedtak om utestenging fra lærerutdanningen sendes til Samordna opptak.
Opplysningene skal inngå i et sentralt register. Vedtak om utestenging skal
opplyse studenten om at studenten ikke kan søke eller ta i mot plass ved andre
lærerutdanninger i utestengingsperioden.

Kap. 32 Bortvisning og utestenging

§ 32-1 En student som tross skriftlig advarsel fra universitetsstyret, gjentatte
ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters
arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter vedtak av NMBUs
klagenemnd bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil
ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra universitetsstyret fortsatt ikke
respekterer slik bortvisning, kan NMBUs klagenemnd utestenge han eller henne
fra studiet i inntil ett år.
§ 32-2 Vedtak om bortvising eller utestenging treffes med minst to tredelers
flertall. Vedtak om slik reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i
forvaltningsloven. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, er
klageinstans.

Vurdering, vurderingsordninger og klage i forbindelse
med eksamen
Kap. 33 Vurderingsordninger, -deler og -former. Obligatoriske aktiviteter.

§ 33-1 I tråd med NMBUs kvalitetssikringssystem skal emnene ha en beskrivelse
av de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en student skal ha tilegnet
seg ved å gjennomføre emnet/emnene. I hvert emne skal studentene
dokumentere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse slik det framgår
av emnets læringsutbyttebeskrivelser.
§ 33-2 Vurderingsformen kan være avsluttende prøve, langsgående vurdering
eller en kombinasjon av disse, og skal fremgå av studieplanen eller
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emnebeskrivelsen. Emneansvarlig institutt/institutter godkjenner gjeldende
vurderingsordning for det enkelte emnet etter forslag fra emneansvarlig lærer.
Vurderingsordningen for det enkelte emnet skal gå fram av emnebeskrivelsen.
§ 33-3 Emneansvarlig har hovedansvaret for å utforme oppgaver til avsluttende
prøve. Avsluttende prøve arrangeres og vurderes etter at undervisningen i emnet
er over. Studieavdelingen har ansvaret for å organisere avsluttende skriftlig
prøve.
§ 33-4 Universitetet kan benytte alle innleverte eksamensarbeider til
undervisnings- og forskningsformål. Arbeidene kan ikke utgis eller brukes til
andre formål uten særskilt avtale mellom institutt og student.
§ 33-5 Avsluttende prøve arrangeres og vurderes etter at undervisningen i
emnet er over. Studieavdelingen har ansvaret for å organisere avsluttende
skriftlig prøve.
§ 33-46 Dersom vurderingsordningen inneholder en muntlig prøve skal denne
være offentlig, med mindre hensynet til gjennomføringen av eksamenen eller
prøven tilsier noe annet. Universitetsstyret kan gjøre unntak fra regelen om
offentlig eksamen i det enkelte tilfellet etter ønske fra vedkommende
eksamenskandidat, når tungtveiende hensyn taler for det.
§ 33-57 Langsgående vurdering er en vurdering av arbeider som er utført av
studenten. Delelementer i en langsgående vurdering kan evalueres underveis i
undervisningsperioden eller etter at undervisningen i emnet er over.
§ 33-8 Studieutvalget kan vedta instruks for gjennomføring av forskjellige
former for langsgående vurdering.
§ 33-69 Obligatoriske aktiviteter er arbeider som skal godkjennes og som er
utført av studenten i løpet av undervisningsperioden for et emne.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 33
Ad. 33-2

Dette kan skje enten i form av langsgående vurdering, eksamen ved emnets
avslutning, eller en kombinasjon av disse slik det framgår av studieplanen
eller emnebeskrivelsen.
Omfang av og vekting mellom ulike eksamener eller deleksamener som
danner grunnlag for sluttvurdering med fastsetting av endelig karakter, skal
gå fram av emnebeskrivelsen.
Eksamen skal normalt skje i form av individuell prøving. Gruppeeksamen
kan benyttes for mindre deler av et studium.
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Emneansvarlig skal være tilsatt på NMBU og normalt inneha vitenskapelig
kompetanse på minimum amanuensisnivå.
Ad. 33-3

Emneansvarlig skal være tilsatt på NMBU og normalt inneha vitenskapelig
kompetanse på minimum amanuensisnivå.
Ad. 33-5

Avsluttende prøve kan være:
- skriftlig prøve
- muntlig prøve (omfatter også praktisk prøve)
- selvstendig arbeid, eksempelvis semesteroppgave, hjemmeeksamen
og lignende (inklusiv ev. framlegging)*
- praktisk/klinisk eksamen
- gradsoppgave (inklusiv ev. muntlig diskusjon)
* Arbeidet må leveres, og en eventuell framlegging må finne sted, innen siste
undervisningsdag i undervisningsperioden.
Ad. 33-57

Langsgående vurdering kan omfatte en eller flere deler:
- skriftlig/muntlig prøve i undervisningsperioden
- skriftlig/muntlig prøve i eksamensperioden
- muntlig prøve
- hjemmeeksamen*
- praktisk prøve
- prosjekt-/semesteroppgave*
- obligatorisk innleveringsoppgave*
- laboratorieøvelse*
- muntlige presentasjoner*
- objektsamling*
- ekskursjonsdeltakelse og ev. rapport*
- praksis og ev. rapport*
* Arbeidet må leveres, og en eventuell framlegging må finne sted innen siste
undervisningsdag i undervisningsperioden.
Emneansvarlig institutt har ansvaret for å organisere den langsgående
vurderingen.
Ved godkjenning av emner med langsgående vurdering skal emneansvarlig
institutt/institutter fastsette hvordan delprøven(e)/delaktiviteten(e) skal
evalueres, om de må være bestått, og hvor mye de skal vektlegges i den
endelige sluttkarakteren for emnet. Dette skal framgå av emnebeskrivelsen.
Vurderingsmåten, og eventuell tid og måte for bekjentgjøring av
delprøvene/delaktivitetene, skal framgå av emnebeskrivelsen for det enkelte
emnet.
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Delvurderingen(e) skal meddeles studentene av faglærer ved emneansvarlig
institutt/institutter. Kvantitative tilbakemeldinger på
delprøver/delaktiviteter som teller på bokstavkarakter skal gis underveis i
emnet.
Ved vurdering av delprøver/delaktiviteter i en langsgående vurdering skal
anonymitet knyttes til skriftlige delprøver og studentnummer eller
kandidatnummer brukes. Semesteroppgaver, muntlige prøver,
flervalgsprøver, laboratoriejournaler og lignende er unntatt fra denne
regelen.
Ad. 33-69

Obligatoriske aktiviteter kan omfatte en eller flere deler, og kan eksempelvis
være ekskursjonsdeltakelse og ev. rapporter, laboratorieøvelser,
objektsamlinger, obligatorisk frammøte, obligatoriske innleveringsoppgaver,
praksis og ev. praksisrapporter, prosjektoppgaver og skriftlige eller muntlige
prøver arrangert lokalt.
Obligatorisk praksis må registreres som eget emne i utdanningsplanen.
Hovedregelen er at NMBU har ansvaret for å finne relevant praksisplass hvis
praksisen er obligatorisk. Unntak kan gjelde enkelte typer praksis på
veterinær- og dyrepleierutdanningene- og veterinærutdanningen.
I alle studier/emner med praksis skal studieplanen ha kriterier for
gjennomføring og vurdering av praksis.
I studier organisert i blokkperioder, skal ekskursjoner av flere dagers
varighet normalt legges til disse periodene. Studenter som har obligatoriske
utferder skal få dekket merkostnader til transport og overnatting av
emneansvarlig institutt.
Emneansvarlig avgjør om de obligatoriske aktivitetene må gjentas ved
fornyet prøve. For veterinær- og dyrepleierstudiene er det angitt i
studieplanen om obligatoriske aktiviteter må gjentas ved fornyet prøve.
Ved sykdom eller andre sterke velferdsgrunner kan instituttleder eller den
han/hun bemyndiger avgjøre at det skal gjennomføres alternative
obligatoriske aktiviteter dersom dette er praktisk mulig og faglig forsvarlig.
For dyrepleier- og veterinærstudiet er det angitt i studieplanene om
obligatoriske aktiviteter må gjentas ved fornyet prøve.
Obligatoriske aktiviteter må, som hovedregel, være godkjent senest ett år
etter avlagt eksamen/prøve for at karakteren i emnet skal kunne frigis. Det
kan i visse tilfeller gis fritak for obligatoriske aktiviteter på grunnlag av
utdanning fra annen institusjon, på grunnlag av tidligere gjennomført
eksamen eller prøve eller på grunnlag av dokumentert realkompetanse.
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Kap. 34 Rett til å avlegge eksamen

§ 34-1 Alle som har betalt semesteravgift og er semesterregistrert ved NMBU,
har oppfylt eventuelle krav til obligatorisk undervisning og er vurderingsmeldt
(oppmeldt til eksamen) innen fastsatte tidsfrister, har rett til å avlegge eksamen
ved NMBU.
§ 34-2 Før en student kan ta en gitt eksamen kan det stilles krav om at
obligatoriske aktiviteter skal være godkjente. Krav om obligatoriske
aktiviteter/studiekrav skal gå fram av emnebeskrivelsen.
§ 34-3 Dersom et emne opphører eller legges om, har en student rett til å ta
eksamen i samme versjon av emnet, i inntil ett år etter siste ordinære eksamen i
emnet. Slik eksamen avholdes normalt ved første tidspunkt for utsatt
eksamen/ny prøve (konte), i den påfølgende høst-/vårparallellen.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 34
Ad. 34-2

Instituttleder, eller den han/hun bemyndiger, fastsetter frist for når
obligatoriske aktiviteter skal være avsluttet/innlevert.
Emneansvarlig skal oversende instituttet/instituttene liste over studenter
som har fått godkjent obligatoriske aktiviteter i ett emne. Emneansvarlig
institutt registrerer de obligatoriske aktivitetene De obligatoriske
aktivitetene skal være registrert i det studieadministrative systemet (FS) før
vurderingsprotokoll leveres studieavdelingen. Det er emneansvarlig institutt
som registrerer de obligatoriske aktivitetene i FS.
For veterinær- og dyrepleierstudiene mottar studieavdelingens enhet på
campus Adamstuen slike lister og registrerer aktivitetene i FS.
En student som ikke har fått godkjent obligatoriske aktiviteter inkludert
obligatorisk undervisning eller har større fravær enn det som kan
godkjennes, kan, der studieplanen åpner for det, likevel få gjennomføre
eksamen. Eksamen vil i slike tilfeller ikke bli endelig godkjent før all pålagt
obligatorisk undervisning er gjennomført.
Obligatoriske aktiviteter må, som hovedregel, være godkjent senest ett år
etter avlagt eksamen/prøve for at karakteren i emnet skal kunne frigis og
studiepoeng kunne gis.
Det kan i visse tilfeller gis fritak fra obligatoriske aktiviteter på grunnlag av
utdanning fra annen institusjon, på grunnlag av tidligere gjennomført
eksamen eller prøve eller på grunnlag av dokumentert realkompetanse.
Ad. 34-3
Dersom en student har godkjent sykefravær når slik eksamen blir arrangert,
og vedkommende ikke har bestått den aktuelle eksamenen, kan det etter
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søknad arrangeres en ny eksamen etter gammel ordning. Studiedirektøren
avgjør slike søknader.

Kap. 35 Oppmelding og avmelding til eksamen

§ 35-1 For å kunne avlegge eksamen ved NMBU må studentene være oppmeldt
til eksamen i emnet. En eventuell avmelding må skje innen angitte frister.

Utfyllende bestemmelser til kapittel 35
Ad.35-1

Studieutvalget fastsetter frister for oppmelding og avmelding.

1) Oppmelding:
Studenten har selv ansvar for å kontrollere at han/hun er oppmeldt til
eksamen, korrigere eventuelle feil og til å holde seg orientert om tid og sted
for eksamen.
Studenter på veterinær- og dyrepleierstudiene er normalt automatisk
oppmeldt til ordinær eksamen og til ny eller utsatt eksamen.
Øvrige studenter er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen via
StudentWeb innen fastsatte frister.

Følgende oppmeldingsfrister gjelder:
 Første onsdag i augustblokka er oppmeldingsfrist for emner som
starter i augustblokka

-

1. september er oppmeldingsfrist for:
emner som starter i høstparallellen
bachelor-/masteroppgaver


-

1. november er oppmeldingsfrist for:
emner med ny eksamen/utsatt prøve i januar

 1. desember er oppmeldingsfrist for:
- emner med ny eksamen/utsatt prøve i januar
- emner som starter i januarblokka
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-

1. februar er oppmeldingsfrist for:
emner som starter i vårparallellen
bachelor-/masteroppgaver



1. mars er oppmeldingsfrist for:

-

emner med ny eksamen/utsatt prøve i mai

 1. april er oppmeldingsfrist for:
- emner som starter i juniblokka
Tidspunkt for blokkeksamen gjelder avsluttende prøver som er sentralt
organisert. Dersom det er behov for mer enn 1 eksamensdag for avsluttende
prøver, legges slike eksamener normalt til kl. 14 på fredag(er) i blokka.
Studenter som ikke melder seg opp innen fristen får ikke gå opp til eksamen.
For oppmelding til fritt emne og oppmelding til utsatt eksamen eller ny
prøve skal studenten kontakte Studentenes informasjonstorg (SiT).
Studenter som har gyldig forfall til avsluttende prøve ved ordinært tidspunkt
i en parallellperiode kan melde seg opp til ny eksamen i emnet, i perioden for
utsatt eksamen og ny prøve, i den påfølgende høst-/vårparallellen. Det
samme gjelder studenter som har møtt til avsluttende prøve og ikke har
bestått.
Studenter som har gyldig forfall til avsluttende prøve ved ordinært tidspunkt
i en blokkperiode kan melde seg opp til ny eksamen i emnet i perioden for
utsatt eksamen og ny prøve, i den påfølgende høst-/vårparallellen. Det
samme gjelder studenter som har møtt til eksamen og ikke har bestått.
For emner med langsgående vurdering kan en student melde seg opp kun
ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet.
Unntak:
Studenter som har gyldig forfall til en skriftlig delprøve i en ordinær
eksamensperiode kan melde seg opp til ny delprøve i førstkommende periode
for utsatt eksamen og ny prøve. Det samme gjelder studenter som har møtt
til en slik delprøve og ikke har bestått.
Studenter som har rett til å gå opp til ny eksamen i et emne med ”gammel”
emnekode har ikke automatisk rett til å gå opp til ny eksamen i ”samme”
emne med ny emnekode. I slike tilfeller er det studentens ansvar å avklare
dette med emneansvarlig lærer før oppmeldingsfristen.
2) Avmelding:
Studenten er selv ansvarlig for å melde seg av via StudentWeb.
For studenter på veterinær- og dyrepleierstudiene gjelder følgende
avmeldingsfrist:
- En student kan trekke seg fra eksamen senest fire uker før eksamen
tar til.
For øvrige studenter ved gjelder følgende avmeldingsfrister:
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Første onsdag i augustblokka er avmeldingsfrist for emner som
starter i augustblokka.
1. september er avmeldingsfrist for bachelor-/gradsoppgaver


-

1. november er avmeldingsfrist for:
emner som avsluttes i høstparallellen
bachelor-/masteroppgaver

 1. desember er avmeldingsfrist for:
- emner med ny eksamen/utsatt prøve i januar


Første onsdag i januarblokka er avmeldingsfrist for emner som
avsluttes i januarblokka



1. februar er aveldingsfrist for:
bachelor-/masteroppgaver
1. april er avmeldingsfrist for:
emner som avsluttes i vårparallellen
bachelor-/masteroppgaver
emner med ny eksamen/utsatt prøve i mai


-

 1.mai er avmeldingsfrist for:
- emner som avsluttes i juniblokka
Den som trekker seg fra eksamen etter fastsatt frist og som ikke har gyldig
grunn til det, blir regnet for å ha framstilt seg til eksamen. Gyldig grunn kan
være sykdom og andre sterke velferdsgrunner som skal være bekreftet og
levert /sendt til Arkivet ved NMBU senest 3 virkedager etter at eksamen var
avsluttet, jf. kapittel 44.
Studenter som er oppmeldt og som ikke har trukket seg fra eksamen innen
avmeldingsfristen / ikke avlegger eksamen, vil få tellende forsøk i aktuelt
emne hvis ikke dokumentert sykdom fra medisinsk sakkyndig eller andre
særskilte grunner foreligger. Slik bekreftelse skal være levert/sendt Arkivet
ved NMBU, postboks 5003, 1432 Ås, senest fem virkedager etter
eksamensdatoen for emnet.

Kap. 36 Gjennomføring av eksamen - herunder ny og utsatt eksamen

§ 36-1 Eksamen(er) gjennomføres i henhold til de utfyllende bestemmelsene i
denne paragrafen.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 36

Ad.36-1

1) Eksamensplan:
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For veterinær- og dyrepleierstudiene fastsettes eksamensplan senest
semesteret før den aktuelle eksamenen. Justeringer i fastsatt eksamensplan
skal være bekjentgjort senest en måned før eksamen blir arrangert. Eksamen
kan arrangeres gjennom hele studieåret.
For øvrige studier gir semesterinndelingen oversikt over eksamensperiodene
jf. utfyllende bestemmelser til § 18.

2) Eksamenstidspunkt:
Tidspunkt for skriftlig eksamen kunngjøres via time- og eksamensplan og
Student Web, senest før semesterstart.
Tidspunkt for muntlig prøve ved campus Ås fastsettes og kunngjøres av
emneansvarlig institutt, senest fire uker før eksamen.
For veterinær- og dyrepleierstudiene skal frister for innlevering av
oppgaver og tidspunkt for gjennomføring av praktiske prøver/framføringer
som inngår i sluttvurdering framgå av semesterplanen. Studenter som følger
ordinær studieplan og normert studieprogresjon, skal ha minst en dag
mellom hver eksamensdag.
Ny og utsatt eksamen ved for veterinær – og dyrepleierstudiene kan
legges utenom ordinært studieår.
3) Eksamenssted:
Sted for eksamen, herunder muntlig prøve, kunngjøres senest tre dager før
eksamen via Student Web.
4) Eksamensomfang:
For veterinær- og dyrepleierstudiene starter skriftlig eksamen under
tilsyn normalt kl. 09.00 med frammøte kl. 08.45, og har til vanlig et omfang
på inntil 6 timer inkludert matpause. Studenten får i tillegg 15 minutter til å
ferdigstille eksamenssvaret for innlevering.
For øvrige studenter skal eksamenens varighet i det enkelte emnet framgå
av emnebeskrivelsen. Skriftlig prøve skal ikke overstige 3,5 ½ timer.
Varigheten av skriftlig prøve regnes fra det tidspunkt oppgavene er delt ut til
alle.
Skriftlig prøve starter:
 Formiddag kl. 09.00 med frammøte senest kl. 08.45
 Ettermiddag kl. 14.00 med frammøte senest kl. 13.45
NMBUs studenter får i tillegg til oppsatt eksamenstid 15 minutter til å
ferdigstille eksamenssvaret for innlevering.
5) Eksamensoppgaver /-besvarelser – målform:
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Eksamensoppgaver skal foreligge på nynorsk og bokmål, dersom det er
studenter som bruker begge målformer. Eksamensoppgaver kan også
utformes på engelsk dersom emnebeskrivelsen legger dette til grunn.
Eksamenssvar kan leveres på nynorsk, bokmål , svensk, dansk eller engelsk.
Etter søknad kan eksamensbesvarelser leveres på andre språk. Instituttleder
ved emneansvarlig institutt, eller den han/hun bemyndiger, avgjør slike
søknader.
Dersom det settes krav til at eksamen i et engelskspråklig emne kun kan
besvares på engelsk, skal dette framgå av emnebeskrivelsen. Eventuelle
søknader om unntak fra kravet, stiles til og avgjøres av emneansvarlig
institutt. Slike søknader skal sendes i begynnelsen av aktuelt semester, og
avgjørelsen skal foreligge før fristen for oppmelding til eksamen.
6) Studentens ansvar og plikter – oppmøte:
Studentene er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for
eksamen
Studentene skal møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen
begynner.
StudenteneEksamenskandidater skal vise gyldig legitimasjon med bilde, for
eksempel studiekort.
StudenterEksamenskandidater som kommer for sent, kan få adgang til
eksamen dersom det kan bringes på det rene at ingen
studentereksamenskandidater i det aktuelle eksamensemnet har forlatt
eksamenslokalet og dersom hensynet til forsvarlig gjennomføring av
eksamen ikke taler i mot.
7) Studentens ansvar og plikter – under eksamen:
En student som opptrer uverdig, støyende eller er til sjenanse for øvrige
studenter, kan bortvises fra eksamenslokalet.
Under eksamen kan studenten forlate eksamenslokalet ved behov, i følge
med en eksamensinspektør.
Studenter som trenger ammepauser under eksamen skal, innen fristen for
oppmelding til eksamen, søke om dette til studieavdelingen. Ammetiden
legges til eksamenstiden.
8) Studentens ansvar og plikter – innlevering av besvarelser:
Studenter som leverer blank besvarelse til eksamen skal levere utfylt
omslagsark. Innleveringen kan tidligst skje 30 minutter½ time etter at
eksamen er startet.
Kladdeark kan normalt ikke leveres inn som del av besvarelsen.

29

9) Fravær fra eksamen:
Eventuelt fraværsgrunnlag skal være dokumentert og skriftlig bekreftet, og
skal leveres/sendes Arkivet ved NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
studieavdelingen så raskt som mulig og senest femtre virkedager etter at
eksamen/sluttvurdering har funnet sted. Studenter som har godkjent grunn
for fravær, blir regnet som ikke å ha framstilt seg til eksamen.
10) Gjennomføring av praktisk/klinisk eksamen på veterinær- og
dyrepleierutdanningene:
Studenten må selv melde seg opp til praktisk/klinisk eksamen.
Praktisk/klinisk eksamen avvikles i løpet av en periode og studentene
fordeles på aktuelle eksamenstidspunkt innen perioden.
Under praktiske/kliniske eksamener avgjør instituttleder eller den han/hun
bemyndiger i samråd med sensor hvordan eksamen skal gjennomføres.

11) Andre bestemmelser:
Ansvarlig faglærer eller dennes stedfortreder skal være tilgjengelig under
eksamen.
Studieutvalget vedtar instruks for eksamensinspektører ved sentralt avviklet
skriftlig prøve ved NMBU.
Fremmedspråklige studenter har anledning til å ha med ordbok, fra
morsmål til norsk og norsk til morsmål. Ordboka skal være fri for notater.
Tilsvarende regel gjelder dersom eksamen holdes på engelsk (gjelder også
for studenter med norsk som morsmål på et engelskspråklig emne).
12) Ny og utsatt eksamen:
NMBU arrangerer ny og utsatt eksamen når det er studenter som strøk ved
siste ordinære eksamen eller som har godkjent grunn for fravær ved ordinær
eksamen. Ved slik eksamen skal studenten prøves i samme pensum og
vurderingsformen skal til vanlig være lik den som ble brukt ved ordinær
eksamen.
Når studieplanen blir endret eller emner blir endret vesentlig/lagt ned, blir
siste eksamen etter gammel ordning arrangert ett år etter at den gamle
ordningen ble avviklet. Dersom en kandidat har godkjent sykefravær når slik
eksamen blir arrangert, og vedkommende ikke har bestått den aktuelle
eksamenen, kan det etter søknad arrangeres enda en ny eksamen etter
gammel ordning. Studiedirektør avgjør slike søknader.
For studenter på veterinær-studiet og dyrepleierstudiene arrangeres
gjelder følgende mht ny og utsatt eksamen:
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Nny og utsatt eksamen arrangeres normalt før påfølgende semester. Hvilke
emner dette gjelder beskrives i studieplanen.
Ved ny og utsatt eksamen skal studenten prøves i samme pensum.
Vurderingsform skal til vanlig være lik den som ble brukt ved ordinær
eksamen.
Dersom ny eksamen arrangeres til andre tider enn før påfølgende semester,
skal det normalt gå minimum fire uker fra sensuren er falt til ny eksamen i
slike emner holdes. Student som ikke består ved ny eksamen, må vente til
første ordinære eksamen i emnet før vedkommende får anledning til å gå
opp på ny.
13) Ny og utsatt praktisk/klinisk eksamen (særregler):
Studenten må selv melde seg opp til ny eller utsatt eksamen.
Studenter kan ta utsatt eksamen i samme eksamensperiode ved ledig
kapasitet. Dersom det ikke er ledig kapasitet, må studenten vente til neste
eksamensperiode.
Dersom praktisk/klinisk eksamen avvikles ordinært i to eksamensperioder
per år, skal ny prøve avlegges ved neste ordinære eksamensperiode. Det
gjennomføres egen kontinuasjonseksamen når eksamen avvikles ordinært én
gang per år.
Student som har strøket i en praktisk/klinisk eksamen, skal ha klinisk
trening før ny eksamen kan avlegges.
Særregler for å gå videre i studiet ved ikke avlagte/beståtte
praktisk/kliniske eksamener skal fremgå av studieplanen.

Kap. 37 Hjelpemidler ved eksamen/prøve og bruk av ordbok

§ 37-1 Emneansvarlig lærer/instituttet avgjør hvilke hjelpemidler som skal
tillates under eksamen. Hjelpemidler som ikke har vært i vanlig bruk blant
studentene i aktuelt emne, og som ikke kan stilles til disposisjon for alle under
eksamen, skal ikke tillates under eksamen.
§ 37-2 Tillatte hjelpemidler for det enkelte emnet er angitt i emnebeskrivelsen.
§ 37-3 Studentene må selv ta med seg tillatte hjelpemidler til eksamenslokalet.
Dette gjelder ikke der NMBU stiller hjelpemidler til disposisjon. Tillatte
hjelpemidler skal være angitt på eksamensoppgavene. Det er ikke lov å ha med
andre hjelpemidler enn det som er tillatt til den aktuelle eksamenen.
Studentene er ansvarlig for at medbrakte hjelpemidler ikke inneholder ulovlige
notater. Lån av tillatte hjelpemidler fra en student til en annen under eksamen er
ikke tillatt.

31

§ 37-4 Brudd på hjelpemiddelbestemmelsene betraktes som fusk.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 37
Ad. 37-1

Alle medbrakte hjelpemidler skal enkeltvis kontrolleres av
eksamensinspektørene
Ad. 37-2

Tillatte hjelpemidler skal være i samsvar med følgende koder:
A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler.
Ad. 37-3

All bruk av mobiltelefon eller elektroniske hjelpemidler som inneholder
kommunikasjonsutstyr, i eller utenfor eksamenslokalet, betraktes som fusk.
Med alle typer kalkulatorer menes en lommekalkulator som ikke er knyttet
til internett, strømnettet eller skriver, ikke kommuniserer med andre
enheter, ikke støyer og som bare består av en enkelt gjenstand.
Fremmedspråklige studenter har anledning til å ha med ordbok, fra
morsmål til norsk og norsk til morsmål. Ordboka skal være fri for notater.
Tilsvarende regel gjelder dersom eksamen holdes på engelsk (gjelder også
for studenter med norsk som morsmål på et engelskspråklig emne).

Kap. 38 Tilrettelegging ved eksamen/prøve

§ 38-1 Studenter med behov for tilrettelegging ved eksamen må søke
studieavdelingen innen gitte frister. Behovet skal dokumenteres med attest fra
medisinsk sakkyndig eller annet som dokumenterer behovet for tilrettelagt
eksamen.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 38
Ad. 38-1

Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for
tilrettelegging i forbindelse med skriftlig eksamen, skal kontakte
studieavdelingen senest innen frist fastsatt av studieutvalget. Ved behov for
tilrettelegging til eksamen som følge av en akutt situasjon må
studieavdelingen kontaktes umiddelbart.
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Dersom grunnlaget for tilrettelegging er av permanent karakter, kan det
gjøres vedtak for en lengre periode. Studieavdelingen avgjør søknader om
tilrettelegging ved eksamen.
Tilrettelegging kan bl.a. gis til studenter som har kroniske eller akutte
lidelser, funksjonsnedsettelser, gravide som har behov for hvile, mødre som
ammer o.a.
Tilrettelegging kan være spesiell fysisk tilrettelegging, spesielle hjelpemidler,
utvidet tid til eksamen m.m.
Tilrettelegging av eksamen skal ikke medføre at studenten(e) blir prøvd på
kvalitativt ulike måter og skal ikke medføre at faglige krav svekkes.
Tilrettelegging kan gis til studenter ved veterinær- og
dyrepleierstudiene som har norsk som fremmedspråk..
Forlenget tid ved eksamen:
 For skriftlig eksamen som varer mellom 45 min og 1,5 time gis 10
minutter forlenget tid.
 For skriftlig eksamen som varer mellom 1,5 time og 4 timer gis 30
minutter½ time ekstra tid.
 For skriftlig eksamen som varer ut over 4 timer gis 1 time ekstra tid.
Ved hjemmeeksamen gis følgende forlengelse:
- Eksamen på 24 timer eller mer: 3 timer tilleggstid
- Eksamen på 36 timer eller mer: 5 timer tilleggstid
- Eksamen på 48 timer eller mer: 7 timer tilleggstid
Den enkelte student har selv ansvar for å gi emneansvarlig beskjed om at
han/hun er innvilget tilleggstid på hjemmeeksamen.

Kap. 39 Fravær i forbindelse med eksamen/prøve

§ 39-1 Studenter som ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom som er
oppstått etter at avmeldingsfristen er utløpt, skal levere attest fra medisinsk
sakkyndig. Attesten skal være levert/poststemplet senest 53 arbeidsdager etter
eksamensdato, og skal inneholde opplysninger om tidsrommet for fraværet.
§ 39-2 Studenter som på grunn av andre særskilte forhold omkring egen person
er forhindret fra å gjennomføre eksamen, skal dokumentere dette på tilsvarende
måte som ved sykdom.
§ 39-3 Ved dokumentert og godkjent fravær teller ikke den aktuelle eksamenen
som forsøk.
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Utfyllende bestemmelser til kapittel 39
Ad. 39-1

Attesten leveres / sendes til Arkivet ved NMBU, postboks 5003, 1432 Ås..

Kap. 40 Fusk – annullering av eksamen/prøve - utestenging

§ 40-1 Fusk eller forsøk på fusk kan føre til at eksamen eller prøve for
vedkommende student blir annullert. Fusk eller forsøk på fusk kan også føre til
utestenging, jf. §§ 4-7 og 4-8 i UH-loven.
§ 40-2 NMBUs klagenemnd kan annullere eksamen, prøve eller godkjenning av
emne.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 40
Ad 40-1

Universitetsstyret gir retningslinjer om rutiner ved mistanke om fusk.

Kap. 41 Sensorer og sensur

§ 41-1 Enhver evaluering skal resultere i et vurderingsuttrykk (en karakter). For
alle emner som omfattes av denne forskriftens kapittel 1, skal det være to
sensorer.
Emneansvarlig lærer eller hovedveileder vil normalt være intern sensor.
§ 41-2 Den som påtar seg eller er pålagt et sensoroppdrag, har plikt til å
overholde bestemmelser i UH-lovenniversitets- og høgskoleloven, og
bestemmelsene i denne forskrift.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 41
Ad. 41-1

Bruk av sensorer:
A) I følgende tilfeller skal minst en av sensorene være ekstern:
a) ved bedømmelse av bachelor- og masteroppgave
b) ved muntlig eksamen eller prøve som ikke lar seg etterprøve
c) ved ny sensurering som følge av klage over formelle feil ved eksamen,
jf. UH-lovens § 5-2 nr. 2.
d) ved klage over karakterfastsettelse, jf. UH-lovens § 5-3 nr. 4.
e) ved sensur av fritt emne
For dyrepleier- og veterinærutdanningene gjelder at alle
eksamener/sluttvurderinger i et emne som skal inngå på vitnemål eller
karakterutskrift skal være sensurert av minst to sensorer. For minimum 1/3
av eksamenene skal en av de to sensorene være ekstern.

34

B) I øvrige tilfeller skal det være ekstern evaluering av
vurderingsordningene og/eller de deler som inngår i
karakterfastsettingen, det vil si:
- ekstern vurdering av selve opplegget for vurdering i et emne
eller
- ekstern sensor skal sammen med intern sensor delta ved
utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen
I tillegg kan det være:
- ekstern kontroll av intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg
kandidater som en kalibrering av den totale sensuren i emnet
Med bakgrunn i retningslinjene i punkt B)2, fastsetter eksamensansvarlig
enhet (institutt) selv for hvert enkelt emne hvordan ekstern deltakelse i
vurderingen skal gjennomføres.
1) Krav til ekstern sensor:
Ekstern sensor skal være tilsatt i vitenskapelig stilling ved universitet,
høgskole eller annen forskningsinstitusjon, eller på annen måte ha
dokumentert vitenskapelig kompetanse innen vedkommende fagområde.
Som unntak kan fagperson, som gjennom yrkespraksis dokumenterer at
han/hun er særlig kvalifisert innen vedkommende fag, oppnevnes som
ekstern sensor.
Ekstern sensor kan ikke være tilsatt ved NMBU i hel- eller deltidsstilling eller
ha hatt undervisningsoppgaver av vesentlig omfang i samme semester eller
studieår som eksamenen finner sted.
For gradsoppgaver hvor studentens praktiske arbeid med oppgaven er
gjennomført utenfor NMBU, kan ekstern sensor ikke være tilsatt ved den
samme institusjonen.
2) Oppnevning av eksterne sensorer:
Eksamensansvarlig enhet oppnevner sensorer.
Den som tar på seg sensoroppdrag, tar samtidig på seg å være sensor ved
eventuell utsatt prøve/ny eksamen (kontinuasjonseksamen).
Det skal skrives kontrakt mellom ekstern sensor og eksamensansvarlig
enhet. (institutt eller fakultet).
Ved forfall skal eksamensansvarlig enhet oppnevne annen/andre
kvalifisert(e) sensor(er) i tråd med emnets opprinnelige krav til sensurering.
For studier med eksamen lagt til fastsatte eksamensperioder gjelder
følgende frister:
- 15. april: Frist for oppnevning av eksterne sensorer, både for ordinær
eksamen og for eventuell klage på karakter, for vårparallellen,
juniblokka og augustblokka.
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-

15. november: Frist for oppnevning av eksterne sensorer, både for
ordinær eksamen og for eventuell klage på karakter, for
høstparallellen og januarblokka.

For studier med eksamener fordelt over hele studieåret (dyrepleier- og
veterinær- og dyrepleierutdanningene) oppnevnes eksterne sensorer
innen tre uker før aktuell eksamen.
3) Gjennomføring av sensur:
Sensur skal gjennomføres anonymt så langt dette er praktisk mulig.
Ved bytte av sensor som følge av uforutsett forfall, regnes sensurfristen fra
det tidspunktet besvarelsen er oversendt den nye sensoren.
4) Uenighet om karakterfastsetting:
Dersom de to sensorene ikke blir enige om karakterfastsettingen, skal
sensureringen suppleres med en tredje sensor. Denne sensoren skal være
ekstern.
Karakteren fastsettes av sensorgruppen i fellesskap.
Den nye sensoren skal ikke være kjent med de første sensorene sin vurdering
og eventuelle begrunnelse.
5) Særskilte forhold
- Ved avsluttende muntlig prøve for en studentgruppe skal sensorene
foreta en individuell vurdering av studentene.
- Ved muntlig diskusjon av gradsoppgave utført av en studentgruppe
kan sensorene foreta en individuell evaluering av studentene.

Kap. 42 Bekjentgjøring av sensur

§ 42-1 Sensuren skal foreligge innen tre uker (15 arbeidsdager) etter avlagt
eksamen med mindre universitetsstyret selv har godkjent en lengre frist.
Sensurfristen for gradsoppgaver er seks uker (30 arbeidsdager) fra fastsatt
innleveringsfrist med mindre universitetsstyret selv har godkjent en lengre frist.
§ 42-2 Studentene er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med sensuren.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 42
Ad. 42-1

Sensur som følge av klage skal avgjøres uten ugrunnet opphold, jf.
forvaltningslovens § 11a. Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned
etter klagefristens utløp, skal det sendes ut et foreløpig svar til studenten der
det gjøres rede for årsaken til dette. Om mulig oppgis det når man regner
med å kunne behandle klagen.
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For studier ved campus Ås gjelder følgende:
For emner med avsluttende prøve, hvor prøveformen er selvstendig arbeid
inklusiv en eventuell framlegging, er sensurfristen 3 uker (15 arbeidsdager)
etter siste undervisningsdag i parallellen/blokkperioden.
For emner med langsgående vurdering hvor emnet avsluttes med en skriftlig
delprøve i den ordinære eksamensperioden er sensurfristen tre uker (15
arbeidsdager) etter datoen for denne prøven. For emner med langsgående
vurdering uten avsluttende skriftlig delprøve i den ordinære
eksamensperioden, settes sensurfristen til tre uker (15 arbeidsdager) etter
siste undervisningsdag i parallellen/blokkperioden.
For frie emner er sensurfristen tre uker (15 arbeidsdager) etter siste
undervisningsdag i parallellen/blokkperioden.
1) Vurderingsprotokoller:
Utfylt sensurskjema skal følge alle vurderingsprotokoller unntatt ved
sensurering av gradsoppgaver.
Dersom to sensorer har deltatt i sensureringen av alle eksamensbesvarelsene
i et emne, skal begge sensorenes underskrift være påført
vurderingsprotokollen for emnet før vurderingsprotokollen leveres
studieavdelingen. Dersom den ene sensoren kun har deltatt i sensureringen
av eksamensbesvarelser fra et tilfeldig utvalg, er det tilstrekkelig at denne
sensoren skriver under på sensurskjemaet.
Alle karakterer i vurderingsprotokollen skal skrives fullt ut. Det er ikke tillatt
med gjentakelsestegn i vurderingsprotokollen.
2) Forsinket sensur:
For sensur forsinket med mer enn 1uke, iverksettes økonomiske sanksjoner
overfor emneansvarlig institutt. For emner hvor utsatt sensurfrist er
innvilget av universitetsstyret, iverksettes økonomiske sanksjoner fra og med
første arbeidsdag etter dato for utsatt sensurfrist.
Ad 42-2

Sensur skal bekjentgjøres via elektronisk offentliggjøring. Sensurlistene skal
være anonyme.

Kap. 43 Klage på karakter eller formelle feil ved eksamen/prøve

§ 43-1 En student kan klage skriftlig over karakteren for egen prestasjon ved
skriftlig eksamen innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, jf. § 53 i UH-loven.
Ved langsgående vurderinger er det klagerett når endelig karakter i emnet er
kunngjort. Det kan bare klages på endelig karakter i emnet.
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Bedømmelse av muntlig prestasjon eller muntlig/praktisk eksamen eller
lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.
Karakterfastsetting etter bruk av flervalgstest kan ikke påklages.
§ 43-2 Studentene har rett til å kreve begrunnelse for karakteren etter
bestemmelsene i UH-lovens § 5-3. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter
sensors valg, og det skal gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til
grunn for bedømmelse og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon.
§ 43-3 En student som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over
formelle feil som vedkommende mener er begått ved oppgavegiving,
eksamensavvikling eller gjennomføring av sensur. Slik klage må framsettes
skriftlig og innen tre uker etter at han/hun er eller burde være kjent med forhold
som begrunner klagen. Slik klager stiles og sendes til NMBUs klagenemnd.
Klagenemndas sekretariat videresender alle klager til vedkommende institutt og
eventuelle andre enheter som har vært involvert i saksbehandlingen for uttalelse
før nemnda behandler klagen, jf. retningslinjer for klagenemnda ved NMBU.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 43
Ad. 43-1

Klage på karakter sendes på eget skjema til NMBUs Arkiv , Boks 5003, 1432
Ås. (Skjemaet er å finne på nettsiden til Studentenes informasjonstorg, SiT.)
Ved klage på karakter foretas ny sensur med nye sensorer. Nye sensorer
oppnevnes av instituttet/instituttene. De nye sensorene skal ikke ha
informasjon om karakter, de opprinnelige sensorenes begrunnelse for
karakter eller studentens klage. Instruks for sensorer ved NMBU og
utarbeidet sensorveiledning oversendes de nye sensorene sammen med
besvarelsen. Ny karakterfastsetting kan skje til gunst eller ugunst for klager.
Karakterfastsettingen ved den nye sensureringen kan ikke påklages.
Ved klage på karakter på masteroppgaven bedømmes den innleverte
oppgaven på nytt av nye sensorer. Dersom ny sensur av den skriftlige
oppgaven fører til endret karakter, gjennomføres en ny muntlig prøve til
fastsetting av endelig karakter (jf. UH-lovens § 3-9).
For gruppearbeider der bare en del av gruppemedlemmene klager, skal et
positivt utfall av ny sensur komme hele gruppen til gode. Et negativt utfall
får kun gyldighet for klageren.
Ved klage på karakter ved langsgående vurdering skal de nye sensorene,
både den eksterne og den interne, evaluere de samme delene som ved den
opprinnelige sensureringen i emnet. I de tilfeller hvor muntlig delprøve(r)
inngår som en del av vurderingen kan denne/disse ikke påklages. Hvis den
endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig
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prøve, og klager får medhold i klage på sensur over den skriftlige delen av
eksamen, gjennomføres ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.
Ad. 43-2

Studenter som ønsker begrunnelse for karakteren må etterspørre den innen
oppsatt klagefrist for emnet. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av
praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse framsettes umiddelbart
etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om
begrunnelse framsettes innen en uke fra studenten fikk kjennskap til
karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.
Krav om begrunnelse rettes til emneansvarlig lærer, alternativt til
emneansvarlig institutt hvis læreren ikke er tilgjengelig.
Hvis sensorene i forbindelse med krav om begrunnelse finner at det kan være
grunn til å endre den fastsatte karakteren, skal de gi uttrykk for dette i
skriftlig begrunnelse for karakterfastsettelsen. Sensorene kan på dette
tidspunkt opprettholde karakteren eller endre den opprinnelige
karakterfastsettelsen til gunst for studenten.
Ad. 43-3

Finner klagenemnda at det er begått formelle feil som kan ha hatt betydning
for studentens prestasjon eller bedømmelse av denne, skal sensurvedtaket
oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider,
foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye
sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne bestemmelsen
kan påklages.
Finner klagenemnda at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at
dette kan ha hatt betydning for én eller flere studenters prestasjon eller
bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering
eller holdes ny eksamen eller prøve.
Blir en klage over formelle feil ved en skriftlig eksamen eller prøve avvist,
eller den blir realitetsbehandlet og ikke tatt til følge, kan studenten likevel
klage over karakterfastsettingen.

Kap. 44 Adgang til å framstille seg til eksamen i samme emnet flere ganger

§ 44-1 Det er adgang til å framstille seg til eksamen i samme emne inntil tre
ganger, så fremt det aktuelle emnet/eksamen eksisterer, uansett om eksamen er
«bestått» eller «ikke bestått». Dette gjelder ikke for studenter på veterinær- og
dyrepleierutdanningene som ikke gis anledning til å avlegge den aktuelle
eksamen på nytt dersom den er bestått.
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Utfyllende bestemmelser til kapittel 44
Ad. 44-1

Som normalordning har studenter rett til å framstille seg til eksamen i
samme emnet inntil tre ganger uansett om eksamen er bestått eller ikke
bestått.
Unntak gjelder for studenter på dyrepleier- og
veterinærutdanningene som ikke gis anledning til å avlegge den
aktuelle eksamen på nytt dersom den er bestått.
Dersom en student er gitt anledning til og har avlagt eksamen i samme
emnet mer enn en gang, skal beste karakter gjelde, og bare denne skal
fremgå av karakterutskrift og vitnemål.
Studenter som melder seg opp til ny eksamen i et emne som tidligere er
bestått, har ikke krav på å kunne følge undervisningen i emner med
begrenset kapasitet, selv om det gis tillatelse til å gå opp til ny eksamen.
Studenter som har oppnådd stryk /ikke bestått i et emne, har rett til å
fremstille seg til eksamen i samme emne tre ganger så lenge det aktuelle
emnet/eksamen eksisterer.
Studenter som etter tre forsøk ikke har bestått eksamen, kan etter begrunnet
søknad til studieavdelingen, gis dispensasjon til å framstille seg for eksamen
en fjerde gang.
Ett av følgende vilkår må foreligge:
- ved å bestå eksamen i emnet vil søkeren oppnå en godkjent
fordypning nødvendig for gradsoppnåelse
- ved å bestå eksamen i emnet vil søkeren kunne oppnå en grad ved
NMBU
- søkeren kan dokumentere sosiale eller personlige grunner til at
eksamen i emnet ikke er oppnådd innen fastsatt tid (tre forsøk)
Studenter som trekker seg senere enn angitt frist for avmelding til
vurdering/eksamen får ”ikke møtt”, og oppmeldingen regnes som ett forsøk.

Kap. 45 Karakterregel/vurdering

§ 45-1 I emnebeskrivelsen skal det framgå hvilken karakterregel som skal
benyttes, ”bestått”/”ikke bestått” eller bokstavkarakter.

§ 45-2 Bokstavkarakterene går fra A-F, der A er beste ståkarakter og E dårligste
ståkarakter, mens F gis ved ikke bestått. Karakterbetegnelser og generelle
vurderingskriterier er vedlagt, se vedlegg 1.
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§ 45-3 Ved vurderingsuttrykket (karakterregel) ”bestått”-”ikke bestått” skal
grensen for bestått fastsettes av intern sensor og ekstern sensor i fellesskap, og gi
uttrykk for at besvarelsen har et tilfredsstillende kunnskapsnivå i emnet.
Bedømmelsen ”bestått” skal bare gis når emneansvarlig og sensor er enig om det,
i de tilfellene ekstern sensor deltar i bedømmelsen. Dersom en av dem mener at
besvarelsen ikke har et tilfredsstillende nivå, gis ”ikke bestått”.
§ 45-4 Alle 400-emner som gis ved NMBU skal bedømmes med ”bestått”/”ikke
bestått”.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 45
Ad. 45-1

Gradsoppgaver bedømmes med bokstavkarakter.
Ad. 45-2

Karaktersetting på masteroppgaver innenfor matematikk,
naturvitenskapelige fag og teknologi (”MNT-fagene”) følger et nasjonalt
system likt for alle MNT-studier ved universitetene i Norge, se vedlegg 2.
Dette gjelder for masteroppgaver avlagt ved Institutt for husdyr- og
akvakulturvitenskap (IHA), Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
(IKBM), Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), Institutt for
naturforvaltning (INA), Institutt for miljøvitenskap (IMV) og Institutt for
plantevitenskap (IPV).
Ad. 45-3

Et tilfredsstillende kunnskapsnivå vil si en prestasjon som er tilfredsstillende
og akseptabel på de fleste områder. Studenten viser vurderingsevne og
selvstendighet på de viktigste områdene.

Kap. 46 Karakterutskrift og vitnemål

§ 46-1 En student kan, etter anmodning, få karakterutskrift over samtlige
beståtte eksamener ved NMBU. Vitnemål og Diploma Supplement (DS) blir
skrevet ut når aktuell grad er oppnådd.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 46
Ad. 46-1

Karakterutskriften kan utstedes på bokmål, nynorsk eller engelsk.
Sammen med vitnemålet vil det følge en karakterutskrift over eventuelle
emner ut over de som har inngått i oppnådd grad.
Vitnemålet utstedes bare én gang og det skrives ut på bokmål eller nynorsk,
med mindre studiet i sin helhet er engelskspråklig. I særlige tilfeller kan det
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skrives ut nytt vitnemål. Slikt vitnemål skal ha påskriften «duplikat», og både
dato for oppnådd grad og dagens dato skal fremgå.
Diploma Supplement (DS) er et internasjonalt vitnemålstillegg som skal
følge vitnemålet. Det erstatter ikke vitnemålet, men supplerer dette. DS blir
sendt ut sammen med vitnemålet.
Vitnemål skal utskrives i universitetet sitt navn. Vitnemål skal underskrives
av rektor og studiedirektør

Gradsoppgaver
Kap. 46 Gradsoppgaver

§ 46-1 I bachelorgraden kan det inngå et selvstendig arbeid av 15 studiepoengs
omfang (bacheloroppgave). I mastergrad av 120 og 300 studiepoengs omfang
skal det inngå selvstendig arbeid (masteroppgave). I erfaringsbasert mastergrad
av 90 eller 120 studiepoengs omfang skal det inngå selvstendig arbeid
(masteroppgave).
Det selvstendige arbeidet kan være ett av følgende:
- Bacheloroppgave:
15 studiepoengs omfang
- Masteroppgave:
30 studiepoengs omfang
- Masteroppgave:
60 studiepoengs omfang
Gradsoppgaven på bachelornivå skal vise forståelse, selvstendighet og være en
faglig fordypning innen gradens fagområde.
Gradsoppgaven på masternivå skal vise forståelse, refleksjon, modenhet og
analytisk evne. Oppgaven skal være en opplæring i å kunne identifisere
problemer innenfor et fagområde i studiet og analysere og behandle disse på en
vitenskaplig måte, samt å kunne produsere en skriftlig vitenskaplig oppgave om
dette.
Omfanget av gradsoppgaven på masternivå fastsettes i studieplanen for det
enkelte studieprogram.
Ansvarlig institutt oppnevner hovedveileder og eventuelle tilleggsveiledere til
gradsoppgaven. Veilederne forplikter seg til å gi studentene faglig og metodisk
veiledning og kritikk av arbeidet.
§ 46-2 Masteroppgaven skal diskuteres ved muntlig eksamen. Eksamen kan i
tillegg inneholde et spesialpensum.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 46
Ad. 46-1
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Studieutvalget bestemmer etter forslag fra ansvarlig institutt for aktuelt
studieprogram omfanget av gradsoppgaven på masternivå ut ifra følgende
muligheter:
-

30 studiepoengs omfang
60 studiepoengs omfang
Student og veileder fastsetter i fellesskap omfanget av
gradsoppgaven (30 eller 60 studiepoeng) ved starten av studiet.

Instituttet plikter å gi studenten korrekt og tilstrekkelig informasjon om
arbeidet med gradsoppgaven før arbeidet starter, i henhold til egne
retningslinjer om veiledning i gjennomføring av gradsoppgaver på
masternivå.
NMBU skal tilby veiledere innføring i veiledningsarbeid.
Veiledning for arbeidet med gradsoppgavene:
Hovedveileder skal være tilsatt i vitenskapelig stilling, i professor II-stilling
eller i førsteamanuensis II-stilling ved NMBU. I de tilfeller hvor det er flere
veiledere, skal det gå fram av avtalen hva slags ansvar hver enkelt veileder
har.
Veileder plikter normalt å gi studenten:
- 20 timers veiledning inklusive sensurering av bacheloroppgaven.
- 40 timers veiledning inklusive sensurering av masteroppgaven – 30
studiepoeng.
- 80 timers veiledning inklusive sensurering av masteroppgaven – 60
studiepoeng.
Instituttet skal godkjenne valg av emne og veileder(e) for den enkelte
student, og ha ansvar for å informere aktuelt undervisningsutvalg. Ansvarlig
institutt har ansvaret for at den enkelte veileder overholder sin
veiledningsplikt. Instituttet har ansvaret for straks å utpeke ny(e) veileder(e)
ved langvarig sykdom, permisjon eller lignende.
Kontrakt og prosjektplan:
Veileder(e) og studenten(e) skal i samarbeid sette opp en kontrakt og
utarbeide en hensiktsmessig prosjektplan (fremdrifts- og kostnadsplan) for
gjennomføringen av gradsoppgaven. Kontrakten godkjennes av ansvarlig
institutt før arbeidet med gradsoppgaven starter. Kontrakt og prosjektplan
utformes som ett dokument.
Samarbeid om gradsoppgavene:
Er det to eller flere studenter som ønsker å utføre gradsoppgaven sammen
(helt eller delvis), må dette godkjennes av instituttet/undervisningsutvalget.
Et eventuelt samarbeid om masteroppgaven skal utdypes i kontrakten for
masteroppgaven, og det skal gå fram av kontrakten hvilke rettigheter den
enkelte student har dersom samarbeidet opphører underveis.
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Bruk av språk:
Gradsoppgavens hovedspråk skal være norsk, svensk, dansk eller engelsk.
Annet hovedspråk kan godtas dersom det på forhånd er godkjent av
veileder(e) og sensor. Er hovedspråket norsk, svensk eller dansk, skal
oppgaven ha et sammendrag (abstract) både på hovedspråket og på
engelsk.
Konfidensielle oppgaver:
I særlige tilfeller kan offentliggjøring av gradsoppgaven båndlegges
(utsettes) for en periode på inntil 5 år. Det skal i slike tilfeller inngås en egen
avtale, på et eget fastsatt skjema utarbeidet av studieavdelingen. Avtalen
underskrives av alle parter. En eventuell båndlegging utover en periode på 5
år, avgjøres av universitetsstyret etter begrunnet søknad. NMBU forbeholder
seg retten til å benytte gradsoppgavens tittel ved karakterutskrift/vitnemål.
Innlevering og sensurering:
Innleveringsfristen for gradsoppgavene er 15. mai innen kl. 15.00.
Alternativt 15. desember innen kl. 15.45. Oppgaven skal innleveres i 3 trykte
innbundne eksemplarer til Studentenes InformasjonsTorg (SiT). I tillegg
leveres en identisk elektronisk versjon (pdf-format) via NMBUs åpne
institusjonelle arkiv (BRAGE). NMBUs offisielle forsidemal skal benyttes og
det skal framgå at oppgaven er utført som en gradsoppgave ved NMBU med
påføring av grad, NMBUs logo og instituttets navn.
Muntlig diskusjon, som er obligatorisk for masteroppgavene, skal skje innen
sensurfristen på 6 uker (30 arbeidsdager) fra innleveringsfristen. Det samme
gjelder for oppgaver med utsatt innlevering, muntlig diskusjon skal skje
innen sensurfristen på 6 uker (30 arbeidsdager) fra innleveringsfristen.
Sensurfristen på 6 uker (30 arbeidsdager) regnes fra ovennevnte
innleveringsfrister.
Hvis aktuell dato faller på lørdag, søndag eller annen fridag, er fristen
påfølgende arbeidsdag.
Hvis gradsoppgaven ikke leveres innen fristens utløp, og det ikke foreligger
en skriftlig bekreftelse på innvilget utsettelse, har studenten(e) brukt ett av
tre mulige forsøk (tregangersregelen). Forsøket registreres i
vurderingsprotokollen. Ved oppmelding i et senere semester skal ny kontrakt
og revidert prosjektplan utarbeides.
Studenten har ikke rett til 40 nye timer veiledning dersom gradsoppgave
ikke leveres innen fristens utløp og studenten velger å melde seg opp til
gradsoppgave ved et senere semester.
Utsatt innleveringsfrist:

44

Instituttet som studenten(e) er tilknyttet under sitt arbeid med
gradsoppgaven, kan unntaksvis etter begrunnet søknad, forlenge
innleveringsfristen.
For oppgaver med opprinnelig innleveringsfrist 15. mai er utsatt
innleveringsfrist senest 15. august.
For oppgaver med opprinnelig innleveringsfrist 15. desember er utsatt
innleveringsfrist senest 15. mars.
Ut over nevnte frister gjelder regelen for avmelding av gradsoppgave og
oppmelding i senere semester.
Ved sykdom som oppstår under arbeidet med gradsoppgaven, må erklæring
fra medisinsk sakkyndig innhentes, og den må være innlevert/poststemplet
senest 5 arbeidsdager etter at sykdommen oppsto. Erklæringen skal
inneholde opplysninger om tidsrommet for fraværet og leveres/sendes til det
instituttet hvor kontrakten om gradsoppgavearbeidet er inngått.
Sensurfristen på 6 uker (30 arbeidsdager) regnes fra innvilget
innleveringsfrist.
Studenten(e) skal søke om utsatt innleveringsfrist til det instituttet
studenten(e) er tilknyttet under sitt arbeid med gradsoppgaven. Søknaden
skal inneholde en anbefaling fra veileder. Grunner som studenten(e)/veileder
burde ha forutsett, kan ikke godtas. Søknader uten kopi av forslag til
revidert framdriftsplan og kopi av forslag til fornyet kontrakt mellom
studenten(e), veileder og institutt skal automatisk avvises.
Søknad om utsatt innleveringsfrist skal være mottatt av instituttet senest 1måned før den opprinnelige innleveringsfristen. Studenten(e) gis skriftlig
beskjed om utfallet av søknaden. Kopi av brevet sendes veileder.
Søknader om utsatt frist for innlevering framlagt etter fristen, vil ikke bli
godkjent med mindre det eksempelvis foreligger attest fra en medisinsk
sakkyndig for aktuelt tidsrom.
Fornyet prøve:
Dersom gradsoppgaven er bedømt med strykkarakter, kan oppgaven i
revidert form legges fram til ny sensurering tidligst 3 måneder etter
sensurdato.
Gjentak av bestått gradsoppgave tillates ikke.

Ad. 46-2 Spesialpensum og muntlig diskusjon av gradsoppgaver på
masternivå.

Spesialpensum:

45

Som et tillegg til masteroppgaven, kan student og veileder legge opp et
teoretisk spesialpensum på 5, 10 eller 15 studiepoeng utenom NMBUs
ordinære emnetilbud.
Spesialpensumet skal være på mastergradsnivå. Spesialpensumet fastsettes
ved oppstart av arbeidet med oppgaven, og leses parallelt. Eksamen i
spesialpensumet skal avlegges samtidig med den muntlige drøftingen av
masteroppgaven.
Spesialpensumet skal gi en faglig tilleggskompetanse for arbeidet med
gradsoppgaven. Dette kan utgjøre en større fordypning i et tema eller gi en
større bredde i faget enn universitetets emner kan gi. Hvis spesialpensumet
inngår i referanselitteraturen til masteroppgaven, må arbeidet med dette
pensumet innebære en vesentlig utvidelse i forhold til hva som bør forventes
av arbeid med referanselitteraturen. Hovedveileder eller tilleggsveileder skal
normalt være veileder for studenten i spesialpensumet.
Avtale om spesialpensum skal godkjennes ved det instituttet oppgaven er
tilknyttet. Avtalen skal underskrives av studenten, instituttet og veilederen.
Spesialpensumet evalueres med bokstavkarakter og føres på vitnemålet med
angivelse av tittel på pensumet og studiepoeng. Tittelen på spesialpensumet
skal foreligge på bokmål eller nynorsk og på engelsk.
Avslutning av gradsoppgaver:
Undervisningsutvalget ved det instituttet studenten er tilknyttet, har
ansvaret for å offentliggjøre dato og sted for muntlig diskusjon av
gradsoppgaven. Ved konfidensielle oppgaver skal dato og sted for muntlig
diskusjon ikke offentliggjøres.
Dersom studenten kun gjenstår med gradsoppgaven, og innlevering skjer før
1. august/1. februar, settes det ikke krav til at studenten må registrere seg
for et nytt semester.
En bacheloroppgave kan ha en offentlig framlegging eller en avsluttende
muntlig diskusjon med intern og ekstern sensor som en del av vurderingen.
En masteroppgave avsluttes med en muntlig gradseksamen, som normalt
skal avholdes på NMBU. Eventuell søknad om unntak behandles av
studiedirektøren.
Den muntlige gradseksamenen skal innledes med en presentasjon av
oppgaven av ca. 20 til 30 minutters varighet, hvor studenten selv gir en
oversikt over oppgaven. Etter presentasjonen følger en muntlig diskusjon
med sensorene. Diskusjonen er en del av vurderingen av masteroppgaven.
Som en del av gradseksamen kan det samme dag avholdes muntlig prøve i et
spesialpensum på 5, 10 eller 15 studiepoeng, i tillegg til de studiepoengene
masteroppgaven omfatter.
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1. Ekstern sensor og intern sensor skal være til stede under
presentasjonen av oppgaven. Alle veiledere bør også være til stede.
2. Hensikten med diskusjonen er å gi studenten en tilbakemelding om
masteroppgaven som er mer utfyllende enn karakteren, samt gi
sensor en utvidet bakgrunn for karakterfastsettingen.
-

Sensor gir en generell vurdering av de positive og negative sidene
ved gradsoppgaven

-

Sensor stiller studenten mer spesifikke spørsmål til deler av
gradsoppgaven for å kunne kartlegge studentens vurderingsevne,
forståelse, egeninnsats og selvstendighet. Veileder har her anledning
til å komme med utfyllende kommentarer. Det gis ikke separat
karakter for denne diskusjonen.

Diskusjonen kan være justerende på den endelige karakteren på oppgaven.
Det er den endelige karakteren som gjøres kjent for studenten og som
kommer fram på karakterutskriften.
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-

Studenter som ikke møter til muntlig diskusjon av masteroppgaven
vil få registrert ”ikke møtt” på oppgaven, og må levere en ny og/eller
omarbeidet masteroppgave. Denne oppgaven kan legges fram til
sensurering tidligst 3 – tre - måneder etter sensurfristen. Ny
kontrakt og prosjektplan skal utarbeides.

-

Dersom studenten(e) ikke møter til muntlig diskusjon, og det ikke
foreligger en skriftlig bekreftelse på innvilget utsettelse, har
studenten(e) brukt ett av tre mulige forsøk (tregangersregelen).
Forsøket registreres i vurderingsprotokollen.

-

Studenter som skriver (utarbeider) en masteroppgave sammen, skal
gjennom samarbeidsavtalen/kontrakten forplikte seg til å møte
fram til muntlig diskusjon av oppgaven.

-

Studenter som leverer en felles masteroppgave, kan unntaksvis
gjennomføre separate diskusjoner av oppgaven. Søknad om dette må
grunngis, og stiles til det instituttet studentene er tilknyttet under
arbeidet med gradsoppgaven. I slike tilfeller skal sluttkarakteren for
den enkelte student fastsettes separat, uavhengig av
medstudenten(e).

-

Dersom en masteroppgave er bedømt til F (stryk), skal sensorene i
samråd med studenten(e), vurdere grunnlaget og
hensiktsmessigheten av at det gjennomføres en muntlig diskusjon.

-

For eventuell klage på karakter eller formelle feil følges prosedyrene
beskrevet i denne forskrifts kapittel 45.

Publisering, instituttilhørighet:
Masteroppgaven publiseres elektronisk i BRAGE etter at den er bedømt med
ståkarakter (A-E). Før publiseringen i BRAGE, eller annen offentliggjøring av
masteroppgaven/deler av denne, skal studenten varsles og krediteres i
offentliggjøringen. Både studenten og ansvarlig institutt har rettigheter til
oppgaven. Annen mangfoldiggjøring og distribusjon enn via BRAGE skal
godkjennes av begge parter.

Karakterutskrift og vitnemål
Kap. 47 Karakterutskrift og vitnemål

§ 47-1 En student kan, etter anmodning, få karakterutskrift over samtlige
beståtte eksamener ved NMBU. Vitnemål og Diploma Supplement (DS) blir
skrevet ut når aktuell grad er oppnådd.
Utfyllende bestemmelser til kapittel 47
Ad. 47-1

Karakterutskriften kan utstedes på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vitnemålet skrives ut på bokmål eller nynorsk, med mindre studiet i sin
helhet er engelskspråklig, og det utstedes bare én gang. Sammen med
vitnemålet vil det følge en karakterutskrift over eventuelle emner ut over de
som har inngått i oppnådd grad.
I særlige tilfeller kan det etter en skriftlig begrunnet søknad skrives ut et nytt
vitnemål. Utskriften vill i slike tilfeller få påskriften «duplikat» og både dato
for oppnådd grad og dagens dato skal fremgå. Nytt vitnemål utstedes ikke
ved ønske om endring av utdanningsplan eller ved forbedring av karakter på
emner som inngår i graden.
Utsendelse/utdeling av vitnemål kan utsettes inntil klagefristene har utløpt.
Diploma Supplement (DS) er et internasjonalt vitnemålstillegg som skal
følge vitnemålet. Det erstatter ikke vitnemålet, men supplerer dette. DS blir
sendt ut sammen med vitnemålet.
Vitnemål skal utskrives i universitetet sitt navn. Vitnemål skal underskrives
av rektor og studiedirektør

48

Ikrafttreden
Kap. 48 Sluttbestemmelser

§ 48-1 Iverksetting
Forskriften trer i kraft 01.01.2014.
Fra samme dato oppheves Forskrift om opptak og studier ved Universitetet for
miljø- og biovitenskap (UMB) av 01. juni 2012, Forskrift om opptak, studium og
vurdering i mastergradsstudier ved Noregs veterinærhøgskole av 01. juli 2008 og
Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole av 15. juni
2006.

49

Vedlegg 1 Karakterbetegnelser og vurderingskriterier

Bokmål:
Symbol Betegnelse

Generell, kvalitativ, ikke fagspesifikk beskrivelse av
vurderingskriterier

A

Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg.
Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad
av selvstendighet.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god
vurderingsevne og selvstendighet.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste
områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og
selvstendighet på de viktigste områdene.

D

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler.
Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og
selvstendighet.

E

Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men
heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne
og selvstendighet.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige
minimumskravene. Kandidaten viser både manglende
vurderingsevne og selvstendighet.

Nynorsk:
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Symbol Nemning

Generell, kvalitativ, ikkje fagspesifikk omtale av
vurderingskriterium

A

Framifrå

Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten
syner særs god vurderingsevne og stor grad av
sjølvstende.

B

Mykje god

Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god
vurderingsevne og sjølvstende.

Vedlegg 1 Karakterbetegnelser og vurderingskriterier
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C

God

Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste
områda. Kandidaten syner god vurderingsevne og
sjølstende på dei viktigaste områda.

D

Nokså god

Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar.
Kandidaten syner ein viss grad av vurderingsevne og
sjølstende.

E

Tilstrekkeleg Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller
ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite
sjølstende.

F

Ikkje greidd Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege
minimumskrava. Kandidaten syner både manglande
vurderingsevne og sjølstende.

Vedlegg 2. Karakterbeskrivelse for masteroppgaver (MNT-fagene)

For studenter som får opptak til masterstudier i realfag fra og med høsten 2012,
gjelder følgende karakterbeskrivelsene for sensur av masteroppgaven:
Hver enkelt karakter er beskrevet rundt disse punktene: generell kommentar,
teoretisk oversikt, innsikt og metodevalg, gjennomføring - nivå, tekniske
ferdigheter, omfang, forskning og utvikling, fremstilling.

Karakter/
betegnelse
A
Fremragende

B
Meget god
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Beskrivelse

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg og viser et i
nasjonal sammenheng åpenbart forskertalent og/eller
originalitet.
Kandidaten har meget god innsikt i fagområdets
vitenskapelige teori og metoder og viser fagkunnskap på
svært høyt nivå. Målene med oppgaven er klart definert og
lette å forstå.
Kandidaten kan velge ut og benytte relevante faglige metoder
på en overbevisende måte, innehar alle tekniske ferdigheter
for oppgaven, kan planlegge og gjennomføre meget avanserte
forsøk eller beregninger på egen hånd og arbeider svært
selvstendig.
Arbeidet fremstår som svært omfattende og/eller
nyskapende. Analyse og diskusjon er faglig svært godt
fundert og begrunnet og er tydelig koblet til
problemstillingen. Kandidaten viser svært god evne til kritisk
refleksjon og skiller tydelig mellom eget og andres bidrag.
Oppgavens form, struktur og språk ligger på et svært høyt
nivå.
Meget god prestasjon som klart skiller seg ut.
Kandidaten har meget god fagkunnskap og innsikt i
fagområdets vitenskapelige teori og metoder. Målene med
oppgaven er klart definert og lette å forstå.
Kandidaten kan velge ut og benytte relevante faglige metoder
på en solid måte, innehar de aller fleste tekniske ferdigheter
for oppgaven, kan planlegge og gjennomføre avanserte
forsøk eller beregninger på egen hånd og arbeider meget
selvstendig.
Arbeidet fremstår som omfattende og/eller nyskapende.
Analyse og diskusjon er faglig meget godt fundert og
begrunnet og er tydelig koblet til problemstillingen.
Kandidaten viser meget god evne til kritisk refleksjon og
skiller tydelig mellom eget og andres bidrag.
Oppgavens form, struktur og språk ligger på et meget høyt
nivå.
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Karakter/
betegnelse
C
God

D
Nokså god
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Beskrivelse

God prestasjon.
Kandidaten har god fagkunnskap og innsikt i fagområdets
vitenskapelige teori og metoder. Målene med oppgaven er
hovedsakelig godt definert, men kan inneholde uklare
formuleringer.
Kandidaten benytter relevante faglige metoder på en god
måte, innehar de fleste relevante tekniske ferdigheter for
oppgaven, kan planlegge og gjennomføre ganske avanserte
forsøk eller beregninger på egen hånd og arbeider
selvstendig.
Arbeidet fremstår som godt med innslag av kreativitet.
Analyse og diskusjon er faglig godt fundert og begrunnet og
er koblet til problemstillingen. Kandidaten viser god evne til
kritisk refleksjon og skiller vanligvis tydelig mellom eget og
andres bidrag.
Oppgavens form, struktur og språk ligger på et godt nivå.
Klart akseptabel prestasjon
Kandidaten har nokså god fagkunnskap og innsikt i
fagområdets vitenskapelige teori og metoder. Målene med
oppgaven kan være noe uklart definert.
Kandidaten kan stort sett benytte relevante faglige metoder,
innehar de viktigste tekniske ferdigheter for oppgaven og
kan gjennomføre forsøk eller beregninger på egen hånd.
Kandidaten arbeider noe selvstendig, men er avhengig av
relativt tett oppfølging for å ha god faglig progresjon og kan
ha problemer med å utnytte forskningsmiljøets kompetanse i
eget arbeid.
Arbeidet fremstår som nokså godt. Analyse og diskusjon er
faglig fundert og begrunnet og koblet til problemstillingen,
men med potensial for forbedring. Kandidaten viser evne til
kritisk refleksjon, men kan ha problemer med å skille klart
mellom eget og andres bidrag
Oppgavens form, struktur og språk ligger på et akseptabelt
nivå.

Vedlegg 2. Karakterbeskrivelse for masteroppgaver (MNT-fagene)
E
Tilstrekkelig

F
Ikke bestått
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Prestasjon som er akseptabel ved at den tilfredsstiller
minimumskravene.
Kandidaten har tilstrekkelig fagkunnskap og innsikt i
fagområdets vitenskapelige teori og metoder. Målene med
oppgaven er beskrevet, men kan være uklare.
Kandidaten kan benytte noen relevante faglige metoder,
innehar et minimum av tekniske ferdigheter for oppgaven og
kan gjennomføre enkle forsøk eller beregninger på egen
hånd, men viser begrenset faglig progresjon uten tett
oppfølging og har noe problemer med å utnytte
forskningsmiljøets kompetanse i eget arbeid.
Arbeidet fremstår som relativt beskjedent og noe
fragmentarisk. Analyse og diskusjon er tilstrekkelig faglig
fundert, men burde vært bedre koblet til problemstillingen.
Kandidaten viser nødvendig evne til kritisk refleksjon, men
kan ha problemer med å skille mellom eget og andres bidrag.
Fremstillingen er stort sett akseptabel, men har merkbare
mangler mht. form, struktur og språk.
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.
Kandidaten har ikke nødvendig fagkunnskap og innsikt i
fagområdets vitenskapelige teori og metoder. Målene med
oppgaven er uklart definert eller er ikke beskrevet.
Kandidaten viser manglende kompetanse mht. bruk av
fagområdets metoder, innehar ikke de ønskede tekniske
ferdigheter og selvstendighet for oppgaven og har i liten grad
utnyttet forskningsmiljøets kompetanse i eget arbeid.
Arbeidet fremstår som beskjedent og fragmentarisk. Analyse
og diskusjon er ikke i tilstrekkelig grad faglig fundert og er
løst koblet til problemstillingen. Kandidaten viser ikke
nødvendig evne til kritisk refleksjon og skiller lite mellom
eget og andres bidrag.
Fremstillingen har vesentlige mangler mht. form, struktur og
språk.

RESOLUSJON OM REVIDERING AV REGLEMENTET FOR NY EKSAMEN
Studenttinget meiner dagens regelment om rett til ny eksamen for studentar ved andre studia enn
veterinær- og dyrepleiarstudia er for strengt, og at konten burde vera open for fleire studentar.
Studenttinget trur dette vil føra til at fleire studentar kan gjennomføra studiet på normert tid, og
gjera kvardagen enklare for ein del studentar. Av di det uansett er meir praktisk å verta ferdig
med emnet på ordinær eksamen, vil ein mindre streng konte-ordning i liten grad få studentar til å
konta dersom dei kan unngå det.
Studenttinget meiner:
•

Studenttinget ved NMBU ønsker å endre reglementet for ny eksamen.

•

Overlappande eksamenar burde alltid gje rett til konte.

•

I tillegg til sykdom, stryk og overlapp, bør konten og være åpen òg for studenter som har
blitt hindret fra å ta eksamen av grunner som studenten ikke selv kan styre. Dette kan være
kansellering av fly, trafikk-forsinkelser, familie og mer. Bevisbyrden må falle på studenten
ved spørsmål.

•

Universitetet bør undersøke konsekvensene ved å åpne konten for alle studentene ved
campus Ås som har gjennomført de obligatoriske aktivitetene i emnet, så lenge konten
likevel går
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Bakgrunn
I tilknytning til SU-sak 22/14, forslag til tiltaksplan for kvalitet i utdanningen, var
videreutvikling av læringssenteret en del av tiltaksplanen. Studieutvalget vedtok å
arbeide videre med selve tiltaksplanen, men det ble reiste noen spørsmål i tilknytning til
læringssenteret.
I denne saken vil studiedirektøren orientere studieutvalget om status og videre planer
for utviklingen av læringssenteret, se rapport fra biblioteksdirektøren i vedlegg 1.
Studiedirektøren vil videre be studieutvalget om å gi sin tilslutning til videreutvikling av
læringssenteret.
Studiedirektørens vurdering
Universitetet har hatt et læringssenter i mange år. Når læringssenteret ble opprettet var
senterets oppgaver i hovedsak rettet mot opplæring og veiledning i tilknytning til
pedagogisk bruk av Fronter og tilhørende støttesystemer. De siste årene har det vært
store endringer i behovet og ønsket om å bruke IKT mer aktivt i undervisningen, og
gradvis har etterspørselen etter tjenster økt. Læringssenteret jobber nå bredt mot
mange områder knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid og bruk av IKT på mange plan i
undervisningen. En rekke emner streames nå til stor glede for studentene, og senteret
jobber tett opp mot mange faglærere og prosjekter for å utvikle undervisningen i takt
med studentenes og ansattes behov og ønsker. Læringssenteret har også vært en
vesentlig bidragsyter for å få NMBUs læringsfilosofi på plass.
Vedlegg 1 sier mye om status og planene videre for læringssenteret, og studiedirektøren
støtter de planenen som fremkommer av notatet. Studiedirektøren ser helt klart
behovet for en videreutvikling av senteret, og tror at et «fysiske læringssenter» vil gjøre
tjenesten mer synlig og tilgjengelig. En videreutvikling av senteret er viktig for
imøtekomme et økte behovet, og en samordning av aktiviteter og ressurser vil også gi
instituttene en bedre støttefunksjon i arbeidet med pedagogiske utvikling og
implementering av læringsfilosofien.
Selv om læringssenteret i dag jobber med pedagogisk utvikling på mange nivåer, vil
studiedirektøren spesielt nevne arbeidet med streaming av forelesninger. Dette er en av
mange tjenester som læringssenteret gir support til, og dette er noe som studentene har
stor glede av. Studiedirektøren merker også en stor pågang av fagansatte som ønkser å
ta i bruk løsninger med filming/streaming. Studieavdelingen gjennomførte en liten
evaluering tilknyttet 4 emner som ble tatt opp via Mediasite våren 2014. En kort
oppsummering av denne evalueringen samt noen tall fra streaminger høst 13 og høst 14
fremkommer av vedlegg 2.
Studiedirektøren understreker at det innenfor dagens rammer vil det være vanskelig å
imøtekomme behovene som fagmiljøene etterspør, og anbefaler derfor at studieutvalget
gir sin tilsluning til videreutvikling av læringssenteret ved NMBU.
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NMBUs læringssenter – videre utvikling
Status 2014
En arbeidsgruppe med deltakelse fra Studieavdelingen-Læringssenteret,
Noragrics skrivesenter, Personalavdelingen og Universitetsbiblioteket la i 2013
fram forslag om videreutvikle et samlet læringssenter ved NMBU. Arbeidet er
kommet godt i gang og søkes videreført i 2015. Fram til nå er følgende
gjennomført:
1) Det er tegnet og under ferdigstilling et nytt Skrivesenter i
Tårnbygningen, samlokalisert med Universitetsbiblioteket og en ny
datasal
2) Skrivesenteret er organisatorisk flyttet fra Noragric til
Universitetsbiblioteket, faglig ansvar for innhold og tjenester ivaretas av
førsteamanuensis William Warner
3) Det er etablert en ny datasal med 25 plasser i Tårnbygningen
4) Det er under etablering et kontorfelleskap for Skrivesenteret, NMBUs
Student Journal og videoproduksjon ved Læringssenteret
Studieavdelingen og Universitetsbiblioteket har fremmet felles budsjettforslag
for 2015 med mål om å:
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Sikre videre utvikling av Skrivesenteret for å etablere dette som en
campustjeneste for både norske og utenlandske studenter, herunder
rekruttering av norskspråklige skriveveiledere
Ivareta videre utvikling av læringstjenester gjennom tilrettelegging og
ombygging av lokaler for å skape arealer for nye læringsformer, teknologi
og erfaringsoverføring
Øke faglig kapasitet og utviklingsressurs i senteret ved etablering av 3årig engasjementsstilling

Et mål er å styrke og videreutvikle samarbeidet på tvers av aktuelle enheter.
Blant annet har UNIPED og SEVU vært trukket aktivt inn i samtalene. Det vil
være et viktig løft for NMBU å få samlokalisert tjenester som inngår til støtte for
læring og undervisning i Tårnbygningen, og målet er å etablere dette i lokalene i
Tårnbygningens første etasje. Pågående prosess kjennetegnes av positiv vilje og
ubyråkratisk samhandling mellom mindre enheter. Dette mener vi er NMBUs
styrke framfor andre institusjoner som har etablert eller er underveis til å etablere
liknende tjenester. Skrivesenteret har fått hederlig omtale i forbindelse med
NOKUTs utdanningskvalitetspris i 2013, og er også kandidat til prisen i 2014.
Tankene og modellen rundt utvikling av NMBUs læringssenter er meget godt
mottatt i nasjonal konferanse. Dette kan vi få til med begrensede midler, åpen
dialog, konstruktivt samarbeid og handling.
Hva er læringssenterets (enhetenes) tjenestetilbud i dag?
Arbeidet er i en innledende fase og en ser for seg et nært samarbeid mellom de
ulike aktørene for å bygge opp en felles tjenesteplattform for både studenter og
faglige ansatte ved NMBU. I dag tilbys blant annet følgende tjenester:
Læringssenteret (detaljert oversikt i eget vedlegg):









Prosjektutvikling, prosjektledelse og –deltakelse i fleksibel læring og
internasjonalisering i samarbeid med instituttene
Utviklingsarbeid med basis i NMBUs mål og strategier for utdanning
Opplæring i Fronter og andre programmer brukt i forbindelse med
undervisning
Deltakelse i UNIPED-kurs
Tilrettelegging og utvikling av nettjenester og verktøy
Brukerstøtte og veiledning
Videoproduksjon, MOOC, digitale løsninger
Arrangerer faglige møter og seminarer

Skrivesenteret:
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Støtter studenter i gjennomføring av fagene LNG240 Academic
writing/Akademisk skriving og EDS275 Writing seminar/Skrivekurs
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Gir veiledning overfor studenter for å utvikle skriveferdigheter både på
norsk og engelsk
Gir veiledning i muntlig presentasjon og presentasjonsteknikk
Bistår både bachelor-, master- og PhD-studenter
Er tilgjengelig tjeneste mandag til fredag 0915-1600 i semesteret
Har utviklet og tilrettelegger ulike nettjenester og verktøy
Samarbeider om utgivelse av NMBU Student Journal

Universitetsbiblioteket:








Opplæring i informasjonssøking og kildekritikk
Opplæring i referansehåndtering og formidling
Åpent vitenarkiv og tilgjengeliggjøring av masteroppgaver
Forskningsformidling og dokumentasjon
Digitale bibliotektjenester, nettjenester, tidsskrifter og databaser
Ulike publikumstjenester og brukerstøtte
Faglig/populærvitenskapelig møtearena for studenter og ansatte

Etablering av læringssenter
Erfaringer fra deltakerne i arbeidsgruppen viser at det er nødvendig å etablere et
apparat som er i stand til å møte faglige og tekniske behov fra ansatte og
studenter. Vi tror det er en riktig satsning å se enhetene som inngår i
læringssenteret som en helhet, og som samlet kan utgjøre et koordinert fagmiljø
for tilrettelegging og utvikling av tjenester.
Arbeidsgruppen i 2013 la følgende overordnete målsetting til grunn for
læringssenteret.
«Studenten og faglæreren er senterets målgruppe og motivatorer. I dialog og
samhandling skal læringssenteret utvikle og tilrettelegge ressurser for å styrke
studentaktive arbeidsformer, pedagogisk utviklingsarbeid og undervisningskompetanse.
Læringssenteret skal bidra til å stimulere arbeids- og læringsmiljø der den enkelte ansattes
og students potensiale realiseres og gir kunnskap for livet (*)NMBUs strategi 2014-2018»
En utdypende beskrivelse av målene for etablering av senteret ligger i notatet fra
arbeidsgruppen i 2013. Hovedpunktene for satsningen er:
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Bidra mot mål trukket opp i NMBUs strategi, samfunnsoppdrag og
læringsfilosofi
Bidra til å styrke studiekvalitet og gjennomstrømming ved NMBU
Bidra til utvikling av nye læringsformer, teknologi og fleksibilitet
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Bidra til innsats mot felles læringsutbytter; kommunikasjon,
informasjonsbehandling, etikk, innovasjon
Bidra til tverrfaglig dialog, erfaringsoverføring og kompetansebygging
både for studenter og ansatte
Bidra til å gi bedre ressursbruk og samhandling for de aktuelle tjenestene

I prosessen er det trukket opp en rekke tiltak en ønsker å utvikle samarbeidet og
senteret mot. Disse framgår i vedlegget. Vi er nok ikke der ennå, men finner det
riktig å være ambisiøse for dette arbeidet og inviterer til dialog med fagmiljøene
rundt våre mål. Samfunnsendringer og globalisering av høyere utdanning
påvirker NMBU og gir nye utfordringer. Vi tror en satsning på læringssenteret
vil være en viktig og riktig investering for universitetet, og gi gode langsiktige
gevinster. Vi forsøker å se senterets rolle og samordning av tjenester mot
studentens progresjon gjennom studiet. De vil ha ulike behov for støtte, og de
skal sikres kompetanseutvikling underveis, blant annet gitt av
kvalifikasjonsrammeverket og hvilken grad som skal oppnås. Videre håper vi å
kunne skape en arena hvor pedagogisk utviklingsarbeid og utprøving kan søke
tjenester. Her har vi fortsatt noe vei å gå, og er avhengig av samarbeidet vi
etablerer både med UNIPED-miljøet og fagmiljøene på instituttene. Vi tror det
er riktig å ta enkeltsteg framover i dette arbeidet uten å ha alt ferdig formet og
organisert. Dette har allerede skapt godt samarbeid mellom enhetene i
«senteret». Denne uformelle og utprøvende arbeidsformen ønsker vi å føre
videre i arbeidet mot studentene og ansatte.

NMBUs læringssenter – tiltak i et 2 års perspektiv
Drift


Etablere arbeidsrutiner som samordner og effektiviserer
undervisnings- og læringstjenester (pedagogiske-, akademiske
skrive-, bibliotek-, IT- multimedia- m.m.)
 Tilsette prosjektmedarbeider – som samarbeider med
instituttene, fakulteter og ledelse for å foreslå innhold,
organisering og bemanning (budsjett) for Læringssenteret.
- Avklare samordnings-/samarbeidsgevinster mellom
Læringssenteret, Biblioteket, Writing Center og andre
serviceenheter (POA, IT-seksjon, SLL, SiT, Kom-avd., SEVU
m.m.) i det pedagogiske utviklingsarbeidet.
 Utvikle lokaler som er lett tilgjengelig og samler enhetene
Fleksibel, studentaktiv læring
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Utprøve bruken av Mediasite for forelesningsopptak.
Pilotprosjekter – MATH100, STAT100, KJM100, BIO120 og
BUS100.
Etablere og forvalte en studentgruppe som bistår videoopptak
og redigeringsarbeid
Etablere fastmontert Mediasite utstyr i Arabadopsis.
Utforske bruken av videoopptak for å «flip the classroom» i 3
emner der forelesningstimene brukes til mer studentaktive
læring – problemløsing, seminarer m.m.
Utrede samordning og samspill mellom kurs i
universitetspedagogikk og aktiviteter ved Læringssenteret
Utarbeide en veileder om bruken av Adobe Connect og Skype i
avvikling av muntlige eksamener
Utarbeide en veileder om bruken av digitale fortellinger som
studentoppgave
Utarbeide en veileder om aktiviseringstiltak i store
forelesningskurs
Levere støtte til studenten i tråd med studieprogresjon

Internasjonalisering







Delta i EU AquaTNET sammen med IMT (WP leader – utvikling
av læringsressurser for Master programmer i akvakultur)
Bistå NOVA agroøkologi nettverk (ved IPV) – videreutvikling av
nettkurs, utvikling av interaktiv læringsmodell, bruk av skype
som kommunikasjonsmiddel
Delta i HERD prosjekt (ved Noragric) - Balkan Climate Change
(bruk av LMS i undervisningssamarbeid)
Bistå EURASIA program – Water Harmony prosjekt ved IMT
(bruk av LMS)
Bistå NOMA prosjekt -Water and Sanitation ved IMV – (utvikling
av nettkurs og bruk av LMS)
Etablere og serve en MOODLE installasjon til bruk i
internasjonale forsknings- og utdanningsprosjekter

Etter- og videreutdanning




Leder prosjektet «Sunnere Mat – digitale læringsressurser i et
flerbruksperspektiv» Utvikle digitale ressurser som kan brukes
både for campus studenter og i EVU mot matindustrien.
Prosjektet fikk kr 900.000,- fra Norgesuniversitetet.
Bistå utvikling av EVU-nettkurs i Arealplanlegging

Kompetanseutvikling
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Etablere en idébank for de gode pedagogiske idéer
Etablere en seminarserie basert på «de gode idéer»
Bidra til utvikling av Uniped kurset
Bidra til institutt vis seminarer om læring og undervisning
Bidra til skriving av søknader til Norgesuniversitetet (og evt.
Ledelse av innvilget prosjekter) Tre søknader for 2015:
1. Visualiseringer av biologiske prosesser – IKBM, IMT,
Vitenparken
2. Frisk fisk – kompetanseheving i fiskehelse – SEVU, IBA,
næringen
3. Interaktiv læringsmodell – IPV, ILP
Utføre kurs og veiledning i bruk av Fronter, Ephorus, Adobe
Connect og Camtasia Relay
Utvikle kursmoduler for emneutvikling – fokus på
læringsutbytter, -aktiviteter og –vurdering
Markedsføre og dele ut Fronterpris

Høsten 2014
Tre områder vil prioriteres høsten 2014:

1. Videreutviklingen av Læringssenteret – innhold, organisering,
bemanning, budsjett.
- Arbeidsgruppe med Bibliotek, SA, POA, SEVU
2. Få fram de gode idéene
- Idébank websider
- Seminarserie: presentasjon og diskusjon av ulike
pedagogiske tiltak
- Delta i instituttseminarer
3. Videoopptak av forelesninger
- Innføring av fastmontert Medasite-utstyr for automatisk
opptak i Arabadopsis
- Utvikle en felles veileder for bruken av opptakene
- Bidra til å løse rombehov under UKE
- Bidra til MOOC utvikling og «flipped classroom» basert på
videoopptakene
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Statistikk fra tre emner, streaming høst 2013:
Stat 100
Total Views: 4522
Views:79 Live | 4443 On-Demand
Watched:24 of 106 Presentations
Time:2177:06:10 Total Watched (h:mm:ss)
Math 100
Total Views: 2709
Views: 154 Live | 2555 On-Demand
Watched: 25 of 106 Presentations
Time:1312:23:13 Total Watched (h:mm:ss)
Lad102
Total Views:852
Views:102 Live | 750 On-Demand
Watched:15 of 106 Presentations
Time:452:54:14 Total Watched (h:mm:ss)
Grafen under viser hvor mange visninger Stat100 hadde på de ulike
dagene.

Bruk av Mediasite ved NMBU våren 2014:
Introduksjon: Våren 2014 ble 4 emner tatt opp via Mediasite:
STAT100, BIO120, KJM100 og BUS100.
Vi har en stab av 6 studenter som deler oppgaven med opptak. To
studenter er med på hvert opptak. Med 14 timer opptak i uken har vi
lønnsutgifter på ca 30 timer i uken for opptakene.
Samlet statistikk for våren 2014 viser bl.a.:
Total views: 8102 (7685 on-demand views og 417 live views)
Views per dag: ca 75 med høydepunkter før prøver og
lavpunkter i helgene.
Spørreundersøkelse: En questbackundersøkelse ble sendt til
studenter i 5 fem emner som har blitt filmet. Studentene ble spurt om
hvor ofte de så på opptakene, i hvilken grad opptakene var nyttige for
dem og om de hadde andre kommentarer til opptakene som kunne
hjelpe oss videre. Vi fikk 209 besvarelser.
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45% av studentene så opptakene regelmessige mens 42% så dem noen
ganger. 51% mente at opptakene var nyttige i «svært stor grad» mens
28% svarte «stor grad». Kommentarene var veldig positive med klare
anmodninger til å fortsette med opptakene og helst utvide antall emner
som blir filmet. Lærere som ikke brukte smarttavlen var mindre
populær. Tilbakemeldinger gir også uttrykk for behov blant studenter
for en veileder på hvordan man kan endre visningsbildet i Mediasite.
Tre av seks lærere svarte på en kort undersøkelse. Alle mente at
opptakene var nyttige for studenter uten at dette kunne vises på
eksamens resultater. Et nedkortet svar fra Solve Sæbø gir et bilde av
problemstillene i forbindelsen med forelesningsopptakopptak:
1. Føler du at streaming/opptak av forelesninger var nyttig for
studenter? Evt. Hvordan?
Ja, mange positive tilbakemeldinger fra studentene. De
nevner spesielt:
a. Mulighet til repetisjon, stanse forelesningen, tenke, gå tilbake
osv.
b. Mulighet til å ha en mer fleksibel timeplan ved at man kan ta
andre kurs som går på samme tid.
c. Mulighet til å følge undervisningen fra andre steder, eller få
med seg forelesninger grunnet uforutsette.
2. Har streaming/opptak hatt noe innvirkning på hvordan du utnytte
tiden i klasserommet? (Konsekvenser for egen undervisning?)
Ja, studentene kan nå repetere stoff på egen hånd. Tidligere
begynte hver forelesning med en del repetisjon, men dette er
nok halvert nå uten det ser ut til å ha ført til en reduksjon i
studiekvaliteten og resultatene. Bedre tid til å rekke gjennom
pensum, og jeg kan gjøre det på en grundigere måte. Jeg
vurderer å legge om til noe som minner om såkalt «flippedclassrom» der studentene få i oppgave å se videoene på
forhånd, og så bruker jeg forelesningene til å gå gjennom
problemer/oppgaver som illustrerer det aktuelle pensum. En
nyttig mulighet som jeg dessverre ikke har hatt tid til å
utnytte ennå, er at man kan gå inn og se på hvilke deler av
forelesningene som har flest «views». Det kan gi en
indikasjon på hva som enten er vanskelig stoff som man bør
bruke mer tid på og kanskje forklare bedre. På denne måten
kan video også få en konsekvens for forelesningene i
kommende semestre.
3. Skal NMBU fortsette med/utvide bruken av forelesningsopptak?
(strategiske tanker?)
Ja. En permanent videoløsning i Arabidopsis er noe jeg håper
kommer på plass, gjerne også flere rom. NMBU må henge
med i utviklingen og gjøre seg attraktive for studentene.
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Erfaringer ved bruk av Mediasite i STAT100 høsten 2014:
Grafen under tar for seg lengden på hele videoklippet. Den indikerer,
med farge, hvor folk har sett på filmen flest ganger. Områdene som er
gule/røde er tidspunkter i filmen som har blitt sett ofte. De blå er blitt
minst sett.

Her kan man kan se hvilen del av pensum som ble repetert mye. F eks:
I tidsintervallet fra 17 minutter og 40 sekunder til 21 minutter og 30
sekunder er det markert med rød farge. I forelesningen kan man se at
det foreleses om teamet Normalfordeling. Ut i fra denne informasjonen
kan foreleser se at studentene ofte repeterer temaet som omhandler
Normalfordeling. Da er kanskje dette en indikasjon på at dette er et
tema som studentene «sliter» med, og derfor noe en foreleser kanskje
kan legge litt ekstra fokus på i forelesningen?
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Bakgrunn
Det har kommet enkelte henvendelser fra studenter som ønsker å reise utenlands for å
ha et praksisopphold gjennom Erasmus+. NMBU har per i dag ingen slik ordning.
Studiedirektøren ber derfor SU diskutere om det er behov for at universitetet legger til
rette for slike poenggivende praksisopphold i utdannelsen.
Litt om ordningen:
Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020, og
det er verdens største mobilitetsprogram. Studenter kan få støtte til utenlandsopphold
som en integrert del av utdanningen sin. Det kan være studie- eller praksisopphold, og
kan inngå på alle studienivå (bachelor, master og PhD).
Målet med studieopphold gjennom Erasmus+ er å gi læringsopplevelser på flere plan,
både språklig og faglig, kulturelt og personlig. Studieoppholdet skal ha en varighet
på mellom tre og tolv måneder, og studenten må ha avlagt 60 studiepoeng før
utenlandsoppholdet. Studenten kan få støtte til inntil 12 måneder på hvert studienivå .
NMBU sender rundt 40 studenter på studieopphold gjennom Erasmus+ hvert år, og
jobber aktivt for å heve dette tallet.
Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner kan gis muligheter til undervisnings- eller
opplæringsopphold gjennom Erasmus+. Mellom programland er varigheten fra to dager
inntil to måneder (utenom reise). For undervisningsopphold er det krav om minimum
åtte undervisningstimer per uke. NMBU har Erasmusmidler til lærere og ansatte som
ønsker et undervisnings- eller opplæringsopphold ved et av våre partneruniversitet i
Europa.
Praksisopphold gjennom Erasmus+ er utveksling til en bedrift eller organisasjon i
Europa. Målet er at studenten skal tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre
forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet.
NMBU har eksempelvis en praksisordning per i dag gjennom Gründerskolen.
Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom mange utdanningsinstitusjoner i
Norge, og ordningen koordineres ved Universitetet i Oslo. Den gir i alt 30 studiepoeng,
der første delen består av et introduksjonskurs ved NMBU. Deretter følger et tre
måneders opphold i et annet land, hvor man er utplassert ved en bedrift samtidig som
man følger undervisningen ved universitetet. Det å utarbeide en forretningsplan hører
også med. Vel tilbake i gamlelandet er det en siste oppsummerende kursdel, blant annet
med avsluttende oppgave. Gründerskolestudentene kan velge mellom Houston,
Singapore, Cape Town Boston og San Francisco. Hovedmålet med Gründerskolen er at
studentene tar med seg ”store tanker” tilbake til Norge, som igjen skal bidra til å skape
nye bedrifter i Norge.
Noragric er også i ferd med å inngå avtale med Utenriksdepartementet om
praksisopphold for sine studenter ved norske utenriksstasjoner.
Et praksisopphold gjennom Erasmus+ må ha en varighet på to til tolv måneder. Det er
også mulig å reise ut som praksisstudent det første året etter endt utdanning. Om
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studenten ønsker å reise ut etter endt utdanning vil dette trekkes fra kvoten for støtte
for det studienivået studenten er på når det søkes.
Studentene kan få støtte til inntil 12 måneder per studienivå. De kan reise til ett av
program- eller partnerlandene. Programlandene omfatter de 28 EU-landene, de tre
EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Partnerland er øvrige land. Sveits
kommer inn under kategorien partnerland.
Studiedirektørens vurdering
Utfordringer og muligheter som ordningen kan innebære for NMBU
Hvordan kan denne ordningen brukes til å fremme gode utdanninger?
Et praksisopphold kan gi studentene en god mulighet for å tilegne seg praktisk og
internasjonal erfaring. Det vil kunne bidra til å styrke deres muligheter på
arbeidsmarkedet, samtidig som det kan markedsføre NMBUs kandidater mer
internasjonalt. Studentene får også muligheten til å skaffe seg et internasjonalt nettverk.
Studentene vil få bedre forståelse for kulturelle og økonomiske forhold i vertslandet, og
ordningen vil kunne gi mulighet for en tettere kontakt mellom arbeidsliv og studier.
Per i dag har NMBU et tilbud til alle programstudenter om studieopphold i utlandet. Kan
det tenkes at et praksisopphold kan utnyttes for å oppnå ytterligere
internasjonalisering?
Per i dag mottar NMBU stadige forespørsler fra partneruniversitet som ønsker å sende
studenter på praksisopphold til NMBU eller bedrifter/organisasjoner i nærheten.
Hvordan ønsker NMBU å forholde seg til disse? Skal det legges til rette for å ta imot og
være vertskap for utenlandske studenter i praksis? Innenfor hvilke områder er det i så
tilfelle relevant og interessant å være vertskap?
Et praksisopphold gjennom Erasmus+ må ha en varighet på minimum 2 måneder. Slik
studieåret er inndelt ved NMBU gis det lite rom for et slikt opphold per i dag. Skal det
legges til rette tidsmessig for praksisopphold i de ulike studieprogrammene?
En slik ordning vil også kreve kvalitetssikring og administrasjon av de ulike
praksisoppholdene.
Hva skal diskuteres?
Studiedirektøren ber SU diskutere nytteverdien av en praksisordning gjennom
Erasmus+, og hvordan den eventuelt kan bidra til å heve kvaliteten på utdanningene.
Hvordan kan en slik ordning evetuelt utnyttes i tillegg til studieoppholdene vi tilbyr
studentene i dag?
Studiedirektøren ønsker videre at det diskuteres hvorvidt NMBU skal legge til rette for å
være vertskap for innreisende praksisstudenter.
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Bakgrunn
Retningslinjer for NMBUs utvalg ble vedtatt av Fellesstyret, FS-174/13, og ba om at
utvalgenes størrelse og sammensetning vurderes i løpet av 2014.:
Fellesstyret gav en del innspill til endringer i retningslinjene til
Studieutvalget og Forskningsutvalget ved NMBU. Bl.a. må det
tydeliggjøres at nemndene er rådgivende utvalg for rektor. De foreslåtte
navnene på utvalgene er ikke endelige.
Vedtak:
Fellesstyret gir rektor, i samråd med styreleder, fullmakt til å fastsette
retningslinjene i samsvar med de innspill som framkom i møtet.
Fellesstyret anbefaler at det i løpet av 2014 gjøres en vurdering av
utvalgenes størrelse og sammensetning.
Studietvalget har hatt 6 møter i 2014 (derav ett av møtene som ble avlyst men saker ble
sendt på sirkulasjon), og i tillegg har utvalget hatt to seminar.

Studiedirektøren foreslår at studieutvalget evaluerer året som har gått, og ber om at SU
diskuterer følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NMBU

Fungerer utvalget etter hensikten?
Blir utvalget lyttet til og rådspurt i utdanningspolitiske spørsmål?
Fungerer utvalgets sammensetning og møtestruktur?
Er møteforberedelser, sakspapirer og møtebok hensiktsmessig?
Hvilke typer saker kan utvalget ha mer/mindre av?
Bør det gjøres endringer i Retningslinjene?
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Retningslinjer og beslutningsregler, Studieutvalget
Hjemmel
Retningslinjene er vedtatt av Fellesstyret 19.12.13 med utgangspunkt i lov -2005-04-01-15
(univl.), og på grunnlag av Fellesstyrets vedtak i sak 09/2013, Styringsreglement for NMBU –
endelig vedtak om utfyllende bestemmelser og fullmaktsfordeling.
Formål
Hensikten med retningslinjene er å klargjøre USUs rolle, myndighet og ansvarsområder, og gi
nærmere regler om USUs arbeid og saksbehandling.
Sammensetning
 Prorektor (Leder)
 13 faste vitenskapelige tilsatte med personlige vara. Instituttleder i samråd med
dekan foreslår enten leder av instituttenes tilsvarende organer (undervisningsutvalg)
eller en fast vitenskapelig ansatt, alle med personlige varamedlemmer. Dekanene i
felleskap skal påse at sammensetning av utvalget oppfyller krav i likestillingsloven.
 1 ph.d.-kandidat med personlig vara oppnevnt av doktorgradskandidatenes
organisasjon
 5 studenter med personlige vara oppnevnt av Studenttinget
 1 medlem fra tilsatte i teknisk og administrativ stilling og personlig varamedlem
oppnevnt av administrasjonsdirektøren etter forslag fra enhetene og
tjenestemannsorganisasjonene.
Studiedirektør er utvalgets sekretær.
Faglig leder for Programutvalget for veterinær- og dyrepleierutdanningen har møte- og
talerett i USU.
Oppnevning og funksjonsperiode
Rektor oppnevner de faste og midlertidige vitenskapelige tilsatte og personlige vara.
USU utpeker selv nestleder blant medlemmene.
USU følger universitetsstyrets funksjonsperiode.
Medlemmene oppnevnes for en periode tilsvarende universitetsstyrets funksjonsperiode
med unntak av studenter som oppnevnes for ett år, ph.d.-kandidat og representant for
midlertidig vitenskapelige ansatte oppnevnes for to år.
Som hovedregel skal ingen være medlem av USU i mer enn to funksjonsperioder.
Rolle, myndighet, ansvars- og oppgaveområder
Rolle og myndighet
 USU er NMBUs rådgivende utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske
innspill til rektor i strategiske saker som gjelder utdanning. Med utdanning forstås
emner, programmer, pedagogisk utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning.
 USU er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs
utdanningsvirksomhet. USU arbeider på delegasjon fra og rapporterer til rektor. USU
skal være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling.

NMBU

Studieutvalget

26.11.2014

Vedlegg
SU-sak 33/14

2

Ansvars- og oppgaveområder
USU skal
 på oppdrag fra rektor og på eget initiativ bidra i utviklingen av strategier og
tiltaksplaner innenfor utdanning
 utvikle, vedlikeholde og gi tilråding om godkjenning av systemer for kvalitetssikring
av utdanningsaktivitetene på alle nivå
 påse at NMBUs utdanning utvikles og evalueres i tråd med NMBUs strategiske planer
 påse at NMBU har systemer som gjør at utdanningsressursene ved NMBU brukes
effektivt og i samsvar med NMBUs strategiske planer
 medvirke til samordning av utdanningen og styrking av tverrfaglig samarbeid
 gi tilrådning overfor universitetsstyret i spørsmål om opprettelse og nedleggelse av
studieprogram
 bidra til at NMBU er aktiv i nasjonal og internasjonal utdanningspolitikk
 tilrettelegge for utdanningssamarbeid med NMBUs alliansepartnere
 ha ansvar for samordning av utdanningsavtaler mellom UMB og andre institusjoner
 medvirke til at utdanningsvirksomheten følger etiske normer
 ha ansvar for å rapportere samlet utdanningsaktivitet ved NMBU til rektor og vurdere
om den utvikles i tråd med NMBUs strategier
 tilrettelegge for markedsføring av NMBUs utdanningsvirksomhet
Det er utarbeidet styrings- og beslutningsregler for NMBUs Studieutvalg og
Forskningsutvalg. Disse skal inngå som vedlegg til retningslinjene for Studieutvalget.
Styrings- og beslutningsregler for Studieutvalget ved NMBU (USU)
og Forskningsutvalget ved NMBU (UFU)
Innkalling
Leder av utvalget innkaller til møte i utvalget. Det innkalles til møte dersom rektor eller
minst en femtedel av medlemmene krever det.
Utvalget fastsetter årlige møteplaner.
Innkalling til møte i utvalget med saksdokumenter skal være medlemmene i hende senest
fem dager før møtet avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet.
Dersom et medlem av utvalget melder forfall, skal varamedlem innkalles.
Saksliste
Leder av utvalget fastsetter utvalgets saksliste. Rektor skal holdes orientert om saker som
skal behandles i utvalget.
Ethvert medlem kan be om å få ført opp en sak på dagsorden. Slik anmodning fremmes
overfor leder av utvalget senest 14 dager før møtet i utvalget.
Innstilling
Saker fremmes formelt av sekretær for utvalget. Innstillingen er skriftlig.
Dokumentasjon
Sekretær for utvalget og utvalgets leder har ansvaret for å legge fram nødvendig
dokumentasjon slik at utvalget har et tilfredsstillende og saklig grunnlag for sitt vedtak. Dette
skal i hovedsak skje skriftlig, men kan om nødvendig suppleres muntlig i møtet.
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Medlemmer av utvalget bidrar til å utarbeide sakene som skal legges fram, og utvalget kan
sette ned undergrupper (ledet av et av utvalgsmedlemmene), for å utarbeide saksgrunnlag i
enkelte saker.
Deltakelse i møte
Medlem av utvalget har plikt til å møte hvis ikke vedkommende har gyldig frafall.
Alle medlemmene har møteplikt.
Et medlem av utvalget kan ikke delta ved behandlingen av saker dersom vedkommende er
inhabil (Forvaltningslovens bestemmelser).
Ledelse av møte
Leder av utvalget er møteleder. I leders fravær ledes møtet av nestleder.
Andre praktiske regler
Utvalget treffer sine vedtak i møte.
Møtet holdes for åpne dører. Utvalget kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører,
eller at bestemte saker skal behandles for lukkede dører.
Beslutningsmyndighet
Utvalget er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har leder av
utvalget dobbeltstemme.
Avstemning skjer i hovedregel ved stemmetegn.
Møtebok
Det skal føres møtebok fra møtene utvalget.
Møteboka skal angi:
• Tid og sted for møtet
• Deltakerne i møtet (tilstedeværende, fraværende, funksjon)
• Framlagt dokumentasjon
• Vedtaket
Stemmegivning
Dersom utvalgets vedtak ikke er enstemmig, skal stemmegivningen fremgå av møteboka.
Medlem av utvalget kan kreve sin oppfatning innført i møteboka.
Studieutvalget vedtok i møte den 12.02.14 at det skal være tillatt å stemme blankt ved
stemmeavgivning.
Informasjon
Leder av utvalget har ansvar for å informere om utvalgets beslutninger.
Kopi av møtebok sendes Universitetsadministrasjonen.
Møtebok skal gjøres tilgjengelig.
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