Innkalling til parlamentsmøte
Dato:
Sted:

04.03.21
Teams; Naftadjupet

Start: 17:00
Slutt: 20:00

Forfall meldes til lena.k.brandal@ntnu.no senest 01.03.21
Godkjenninger og orienteringer
• Valg av ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps
• Godkjenning av referat fra forrige møte
• Godkjenning av innkalling
• Saker til eventuelt
• Godkjenning av saksliste/dagsorden
Orienteringer
• Orienteringer fra AU
• Orientering fra råd og utvalg
• Orientering fra ledelsen
Saker:

SPÅ-sak 03/21 - Votering over vedtektsendringer
SPÅ-sak 06/21 - Eksamensmuligheter i fag som fases ut
D-sak 01/21 - AU presenterer budsjett for 2021
Eventuelt

______________________________________________________________________

Studentparlamentet - SPÅ

Møtedato: 04.03.2021
Saksbehandler: Sander Reitan
_______________________________________________________________________
SPÅ-sak 06/21 Eksamensmuligheter i fag som fases ut
_______________________________________________________________________
Forkortelser
NTNU – Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet
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Bakgrunn for saken
NTNU står i en omstillingsprosess hvor mange fag endrer fagkoder og studiepoeng.
Dette innebærer endringer i pensum for de fagene som endres og studenter som ikke
gjennomfører må dermed ta faget på nytt.
Sannsynligvis gjelder denne omstillingen flere studenter ved NTNU i Ålesund og
Gjøvik, enn i Trondheim, da disse campusene var høyskoler før fusjonen, mens
høyskoler i Trondheim som fusjonerte ikke hadde tilsvarende linjer i universitetet.
Dette har ført til at mange studenter ved NTNU Ålesund studerer fag midt i en
omstillingsfase, og dermed står i skvis mellom fag som fases ut. Dette har blitt
tydeligere på grunn av dårlige resultater som følger av omstilling til
hjemmeeksamener, dårligere undervisningskvalitet og andre faktorer som er blitt
påvirket av korona. Mange studier blir som følge av omstillingen endret, og mange
emner får dermed nye fagkoder. Dette skaper problemer for studentene som er en del
av denne omstillingsfasen fordi antall eksamensforsøk ser ut til å bli begrenset i større
grad enn for studenter som ikke er en del av denne omstillingsfasen.
Pandemien og dens følger har ført til at flere studenter rammes av denne endringen.
Derfor er det mange som ikke har mulighet til å få karakter/forbedre sine karakterer i
de emnene man får undervist imens man er student. Dette er noe studenter vanligvis
får tilbud om, dersom eksamen holdes i faget.
Selv om de som studerer i omstillingsfasen på papiret har like store rettigheter som
skal være sikret av NTNUs studieforskrift, er det sannsynlig mister noen av sine
rettigheter som student da fagkodene og fagene endres slik at gjenopptak av eksamen
ikke lenger tilbys i utfasede fag.
I NTNUs studieforskrift står det at man har rett til minimum 3 eksamensforsøk, og
skal ha mulighet til å ta eksamen i et emne minimum ett år etter ordinær eksamen er
avlagt. Dette er et minimum som NTNU må følge, og blir dermed brukt som
rettesnorer når eksamener planlegges.
Konsekvenser på grunn av dette er opplagt nok at studenter kan falle fra, ikke få jobb
eller komme inn på det studiet de ønsker.
Saksbehandlers vurdering
Saksbehandler ser det som lite sannsynlig at NTNU har tatt hensyn til dagens situasjon
ved utarbeidelse av studieforskriften slik den står nå. Det kan være mange grunner til
at studenter ikke får til å ta eksamen, og mange fag har også gått fra bokstavkarakterer
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til bestått/ikke bestått. Man ønsker gjerne å følge normal studieprogresjon og det kan
også være ting på hjemmefronten som gjør at studenter ikke får tatt eksamen slik som
NTNU legger opp til før det er for sent. At NTNU kun gir mulighet til å ta opp
eksamen ett år etter at emner fases ut, er betenkelig selv før pandemien. Det kan være
mange muligheter til at studenter ikke har mulighet til å ta opp eksamenen de to
førstkommende semestrene.
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Noen studenter har rapportert at de har kun har fått 2 forsøk, og stoler på at NTNU
setter opp riktig antall eksamensforsøk uten at man skal trenge etterspørre dette
personlig. Det er ikke noen tvil om at pandemien har påvirket studentenes
undervisning og eksamen, noe som har påvirket omfanget ytterligere. Det er også flere
som velger å stryke med intensjon om å kunne ta opp eksamen ved taktisk kont. Vi
bør gjøre spillereglene mer rettferdig for studentene.
Ved NTNU i dag får man ikke flere enn 3 eksamensforsøk, men man kan søke om 4.
og 5. forsøk. Dette er noe studenter som tar utfasende fag ikke får muligheten til, eller
tilbud om. Dermed har man uønskede begrensninger i studenters rettigheter dersom
man tilhører gruppen av studenter som studerer i årene før omstillingen.
Saksbehandler har også blitt oppmerksom på at studenter som skal ta opp fag
naturligvis ikke har noen referansegruppe, og at dette er så å si umulig for
referansegrupper å avdekke før etter faget er ferdig. Studenter som skal ta opp fag vil
dermed ha større vansker med å bli hørt, og det er nok vanskeligere for enkeltpersoner
å ta opp noe som man tror bare gjelder seg selv. I mange tilfeller blir utgående fag
erstattet med fag som har ulikt antall studiepoeng, noe som kan føre til at studenter
kan ende opp med å måtte ta to fag for å dekke antall studiepoeng som kreves for å
gjennomføre utdanningen. Fag som fases ut har for eksempel hatt 10 studiepoeng, og
blitt erstattet av to fag med 7,5 poeng.
Det er også blitt forskjellbehandling som følge av pandemien for hvem som har fått
bokstavkarakterer, eller ikke i sine fag. Mange har opplevd å få karakterer med
bestått/ikke bestått i fag man har ønsket å forbedre karakter i, og motsatt.
Saksbehandler regner for øvrig med at NTNU ønsker like rettigheter for sine studenter
mtp. muligheter og gjennomføring av eksamen og studiet, men dette ser dessverre ikke
ut til å være tilfelle i praksis.
Innstilling
Studentparlamentet mener at
• Det skal legges bedre til rette for at studenter som studerer nå skal ha mulighet
for å ta eksamener.
• Studenter med utgående fag skal ha muligheten til å ta eksamen 2 år etter
avlagt førstegangs eksamen, og minimum 3 forsøk til å ta eksamener
uavhengig av resultat på eksamen.
• Ved utgående fag skal det legges til rette for at studenter som får bestått
karakter også skal ha mulighet til å ta utsatt eksamen på lik linje med de som
stryker.
• Man skal ha mulighet til å melde seg opp til konte-eksamen selv om man får
ståkarakter i et fag.

