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Saken gjelder:
Forskrift om eksamen ble sist revidert i 2009. Etter dette har man gjort erfaringer som tilsier enkelte endringer.
Fakultetene har blant annet gitt uttrykk for at det er ønskelig med en oppmyking av det eksisterende regelverket
for forlengelse av studierett å forskriftfeste en overordnet bestemmelse for permisjon fra studiet.
Det fremmes forslag om endring av forskriftens bestemmelser om
- Semesteravgift – frist for betaling
Av praktiske hensyn foreslås det at frist for betaling av semesteravgift tas ut av forskriften.
-

Studierett – forlengelse og opphør
Det foreslås en oppmykning av gjeldende bestemmelser slik at dekanen får anledning til å innvilge
forlenget studierett utover ett år når særlige grunner foreligger.

-

Studierett – permisjon
Det foreslås tatt inn en bestemmelse om at det kan innvilges inntil ett års permisjon og at studieretten
forlenges tilsvarende.

Saken har vært ute til høring blant fakultetene og StOr og har vært behandlet i Utdanningsutvalget.
Universitetsdirektørens vurdering
Styret har behandlet Forskrift om eksamen i flere runder, dette er i seg selv et tegn på at praksiser ved
universitetet er i endring og at regelverk må tilpasses nye praksiser etter hvert som ny erfaring vinnes. De
foreliggende endringsforslag bygger på erfaringer fakultetene har gjort i sitt arbeid med den nye forskriften.
Endringene som nå foreslås er bearbeidet i samsvar med høring i enhetene og StudentOrganisasjonen samt
behandling og innspill fra Utdanningsutvalget. Universitetsdirektøren anbefaler til styret å fastsette
endringsforslagene. Av hensyn til publiseringen av forskriften på Lovdata, inviterer direktøren styret til å fastsette
hele forskriften med endringsforslag, noe som forenkler publisering på Lovdata.
Forslag til vedtak
Styret ved Universitetet i Stavanger vedtar det fremlagte forslaget til ny Forskrift om eksamen ved
Universitetet i Stavanger

Stavanger, 16. mars 2010

Per Ramvi
universitetsdirektør
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Saksutredning: 35/10
35/10 Endring
Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger
Bakgrunn
Forskrift om eksamen ble sist revidert i 2009. Etter dette har man gjort erfaringer som tilsier enkelte endringer.
Fakultetene har blant annet gitt uttrykk for at det er ønskelig med en justering av det eksisterende regelverket for
forlengelse av studierett og å forskriftfeste en overordnet bestemmelse for permisjon fra studiet. Dette ble blant
annet tatt opp i universitetets saksbehandlerforum før jul.
Det fremmes forslag om endring av forskriftens bestemmelser om
- Semesteravgift – frist for betaling
- Studierett – forlengelse og opphør
- Studierett – permisjon
Forslagene til endringer har vært ute til høring blant fakultetene og StudentOrganisasjonen. Uttalelsene ligger
vedlagt saken som trykte vedlegg. Forslaget til ny forskrift er endret på flere punkter etter kommentarene fra
høringsinstansene.

Utdanningsutvalgets behandling
Utdanningsutvalget behandlet saken i sitt møte 16. mars. Utvalget ga sin tilslutning til endringene på de aller
fleste punkter, men uttrykte skepsis til bestemmelsen under §5: ”Det kan ikke gis anledning til å avlegge
eksamen under permisjonstiden”.
På grunnlag av utdanningsutvalgets behandling er den foreslåtte endring under § 5 tatt ut av foreliggende forslag.
Bestemmelsen har også vært noe omstridt i høringsrunden og når den nå er tatt ut av foreliggende forslag, vil det
være dekan som tar stilling til eventuelle søknader om å få avlegge eksamen under permisjon.

Universitetsdirektørens forslag til endringer
Endring 1
Nåværende tekst:
§ 3. Registrering - semesteravgift
En student må innen fastsatte frister betale semesteravgift, kopinoravgift og utgifter til undervisningsmateriell
samt registrere seg hvert semester for å opprettholde sin studentstatus. Studenter som ikke har opprettholdt sin
studentstatus, må søke om nytt opptak ved universitetet, med mindre studenten etter søknad eller avtale med
universitetet er innvilget permisjon, eller har fått overført studieplassen til et senere semester. Studenter som er
registrert og har betalt semesteravgift inneværende semester, kan melde seg opp til prøving ved universitetet som
bestemt i § 5. Betalingsfristen er 15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.
Endringsforslag:
Endringsforslag
siste setning ”Betalingsfristen er 15. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret” slettes.
Bakgrunn for endringen: Av praktiske hensyn er det ønskelig at UiS bruker de samme fristene som ved de andre
institusjonene. Videre er det upraktisk å fastsette tidsfrister i forskrifts form. Dette medfører at hver gang en frist
må endres, så må det gjøres ved å forelegge saken for universitetsstyret i form av en revisjon av forskriften.
Myndigheten til å fastsette de nødvendige tidsfrister bør kunne ligge til rektor eller den denne delegerer
myndigheten til.
Endringen støttes av høringsinstansene.
Endring 2
Nåværende tekst:
§ 5. Rett til prøving - studierett
6. For studenter som tas opp til et studieprogram med en normert studietid på 3 år, tildeles en studierett på
inntil 4 år.
For studenter som tas opp til et masterstudium på 90 eller 120 studiepoeng, tildeles en studierett på inntil 3
år.
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For studenter som tas opp til et studieprogram med en normert studietid på 5 år, tildeles en studierett på
inntil 6 år.
For studenter som er tatt opp på definerte deltidsstudier, tildeles en studierett på inntil ett år utover det som
allerede følger av at studiet tas på deltid.
For studenter som ved utgangen av et høstsemester står til rest med 30 studiepoeng eller mer, skal
fakultetet snarest mulig ta kontakt med studenten og varsle at den gjeldende utdanningsplanen ikke lenger
kan legges til grunn for videre studier. Varsel skal sendes senest 15. mars. Fakultetet og studenten skal
deretter i fellesskap komme frem til hvilke endringer som må gjøres i utdanningsplanen for at den skal gjelde
fremover. Her skal det også vurderes en ev. overgang fra heltids til deltidsstudent. Ved enkelte studier kan
det i tillegg til dette også være fastsatt særskilte progresjonskrav.
Ved endring av utdanningsplanen kan det ikke i noe tilfelle tildeles lenger studietid enn det som følger av det
opprinnelige opptaket. Ved overgang til deltidsstudium mister studenten den opprinnelig tildelte studieretten,
og skal registreres med en ny studierett.
Studieretten opphører:
• Dersom studenten melder at han eller hun ønsker å avslutte studiet
• Dersom studenten unnlater å oppfylle sine plikter etter denne forskriftens § 3 eller § 4, og eventuelt ikke
har søkt permisjon fra studiet. Fakultetet kan fastsette tidsfrist for å fremme søknad om permisjon.
• Dersom studenten oppnår studierett ved et annet studium ved Universitetet i Stavanger, med mindre
det er forutsatt at også den tidligere studieretten skal bestå.
• Dersom studenten i to semester på rad ikke oppnår noen studiepoeng.
• Studieretten opphører når studiet er fullført.
Endringsforslag:
Endringsforslag
6. avsnitt ” Ved endring av utdanningsplanen kan det ikke i noe tilfelle tildeles lenger studietid enn det som følger
av det opprinnelige opptaket. Ved overgang til deltidsstudium mister studenten den opprinnelig tildelte
studieretten, og skal registreres med en ny studierett”
endres til:
”Dekan kan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse,
eller det foreligger særlige omstendigheter. Det kan ved innvilgelse av utvidet studierett settes krav om at studiet
helt eller delvis fullføres etter den fagplanen/studieplanen som gjelder på det tidspunkt søknaden innvilges.
Studenten skal dokumentere de forhold som ligger til grunn for søknaden.”
Bakgrunn for endringen:
Dagens bestemmelse har vist seg å være problematisk i forhold til studenter som har fått et etterslep. Når den
opprinnelig tildelte studieretten er utløpt vil institusjonen være forhindret fra på en enkel måte å gi disse
studentene muligheten til å fullføre. Løsningen pr. i dag er å behandle en ny søknad om opptak. Administrativt vil
det derfor være enklere å kunne innvilge en utvidet studierett.
Etter forslag er det satt en begrensning på 1 år. Forslaget støttes ellers av høringsinstansene.
Endring 3
Nåværende tekst:
§ 5. Rett til prøving - studierett
(jfr. Tekst under endring 2)
Endringsforslag:
Endringsforslag
siste avsnitt, siste setning ”Studieretten opphører når studiet er fullført” endres til:
”Studieretten opphører når studiet er fullført, med mindre studenten før vitnemålet er utstedt skriftlig har bedt om
og fått innvilget at studieretten opprettholdes i henhold til opprinnelig tildelt studierett, jfr. §5 nr. 6). I slike tilfeller
vil vitnemål ikke bli utstedt før studenten fremsetter krav om dette. Vitnemål utstedes kun en gang. Dette
innebærer at evt. eksamensresultater som er oppnådd etter at vitnemål er utstedt, ikke vil bli dokumentert på
vitnemål men kun ved karakterutskrift”.
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Bakgrunn for endringen:
I en del tilfeller forekommer det at studenter som har avsluttet studiet ønsker å forbedre en eller flere karakterer.
Alle studenter innvilges i utgangspunktet en studietid som er lenger enn det som er normert for det aktuelle
studiet. I slike tilfeller vil det være enklere å la dem beholde det som evt. fremdeles står igjen av det opprinnelige
vedtaket, i stedet for å legge opp til et administrativt merarbeid ved å måtte behandle en søknad og deretter
registrere en ny studierett.
Formuleringen er noe endret som følge av kommentarer fra Det samfunnsvitenskapelig fakultet. Endringen støttes
av høringsinstansene.
Endring 4
Nåværende tekst:
§ 5. Rett til prøving - studierett
(jfr. Tekst under endring 2)
Endringsforslag:
Endringsforslag
Overskriften endres til ”§
§ 5. Rett til prøving - studierett – permisjon”
Det føyes til et nytt punkt 7:
”Studenter kan innvilges inntil ett års permisjon. Innvilget permisjon innebærer at tildelt studietid forlenges
tilsvarende. Dekan kan fastsette nærmere regler og vilkår for å kunne innvilge permisjon fra studiet”.
Bakgrunn for endringen:
Gjentatte henvendelser fra fakultetene har vist at det er et ønske om å regulere spørsmålet rundt permisjoner.
Likevel er de forskjellige studieprogrammene så ulikt sammensatt at det ikke lar seg gjøre å fastsette felles regler
for hele institusjonen.
I de tilfeller der andre institusjoner overhodet har regulert spørsmålet om permisjon, så er dette normalt gjort ved
at det er kun bestemt at det kan innvilges ett års permisjon. Bestemmelsen fastsetter dermed en maksimal
grense for permisjoner. Det må likevel understrekes at retten til fødselspermisjon etter universitets og
høyskoleloven ikke innskrenkes av dette. I og med at studieprogrammene er så ulikt sammensatt er det ikke
mulig å fastsette et regelverk som ivaretar alle de individuelle forskjellene. En slik ordning fungerer ved de andre
institusjonene, og må derfor også forutsettes å kunne fungere ved UiS.
Det understrekes at en permisjon ikke går på bekostning av den tildelte studietiden, men at denne da forlenges
tilsvarende. Når det gjelder de enkelte bestemmelsene rundt vilkårene for å innvilge permisjon så må disse
utarbeides av det enkelte fakultet og om nødvendig tilpasses det enkelte studieprogram.
Universitetsdirektørens vurdering
Styret har behandlet Forskrift om eksamen i flere runder, dette er i seg selv et tegn på at praksiser ved
universitetet er i endring og at regelverk må tilpasses nye praksiser etter hvert som ny erfaring vinnes. De
foreliggende endringsforslag bygger på erfaringer fakultetene har gjort i sitt arbeid med den nye forskriften.
Endringene som nå foreslås er bearbeidet i samsvar med høring i enhetene og StudentOrganisasjonen samt
behandling og innspill fra Utdanningsutvalget. Universitetsdirektøren anbefaler til styret å fastsette
endringsforslagene. Av hensyn til publiseringen av forskriften på Lovdata, inviterer direktøren styret til å fastsette
hele forskriften med endringsforslag, noe som forenkler publisering på Lovdata.
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Forslag til vedtak
Styret ved Universitetet i Stavanger vedtar det fremlagte forslaget til ny Forskrift om eksamen ved Universitetet i
Stavanger

Stavanger, 16. mars 2010

Per Ramvi

Kristofer Henrichsen

universitetsdirektør

utdanningsdirektør

saksbehandler: juridisk seniorrådgiver Dennis Aske
Trykte vedlegg:
vedlegg:
1
2
3
4
5

uttalelse fra det samfunnsvitenskapelige fakultet
uttalelse fra det humanistiske fakultet
uttalelse fra det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
uttalelse fra studentorganisasjonen StOr
forslag til ny forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Utrykte vedlegg:

(ingen)
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