Universitetet i Stavanger
Utdanningsutvalget

UU 48/18

Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener

Saksnr: 18/07280-5
Møtedag: 28.11.2018

Saksansvarlig:
Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør
Informasjonsansvarlig:Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør

Dokumenter i saken:
• Gjeldende regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær
• Notat sendt på høring datert 07.11.2018
• Høringsinnspill
• Forslag til revisjon av regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær
Bakgrunn
Utdanningsutvalget fastsatte 25. mai 2016; Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær.
Reglene trådte i kraft 1. august 2016. StOr har bedt om endring av regelverket for fravær, jf. sak
reist i Utdanningsutvalget 19.09.2018.
Bakgrunnen er at det kan oppstå situasjoner hvor en student er meldt opp i to ulike emner hvor det
er eksamen samme dag. Det blir da kolliderende eksamener, og studenten må velge hvilken
eksamen han/hun vil ta.
Ved endring av regler for gyldig fravær, vil kolliderende eksamener kunne regnes som en
«tvingende fraværsgrunn», og godkjennes som gyldig fravær, jf. forskrift om studier og eksamen §
2-11.
Forslag
På bakgrunn av det overnevnte, har utdanningsdirektøren sendt følgende forslag:
Forslag: Ny bokstav j) i Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær
«Kolliderende eksamener på samme studieprogram og ekstra fag på UiS ved siden av
studieprogrammet».
Forslaget ble sendt til fakultetene, StOr, UiS etter- og videreutdanning og Studentombudet ved
notat datert 07.11.2018, med frist for eventuelle merknader innen 21.11.2018.
Innspill
Følgende innspill kom innenfor fristen 21.11.2018:
• Studentombudet støtter forslaget, men ber om følgende endring: «Kolliderende eksamener
på samme studieprogram og/eller andre emner ved UiS utenfor studieprogrammet».
•

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora støtter forslaget, men foreslår at
forslagsteksten forenkles til «Kolliderende eksamener ved UiS».
Begrunnelsen for dette er at å være streng med å gi gyldig fravær ved kolliderende
eksamener ved UiS strider med likebehandling ved at studentene er prisgitt hvilke datoer
de tilfeldigvis blir gitt. Det bør presises at lesedager mellom eksamener ikke kan sikres ved
andre eksamener.
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Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær
Fastsatt av Utdanningsutvalget 25. mai 2016 med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved
UiS § 2-11 nr. 1. Trer i kraft 1. august 2016.
1. Dersom en student godkjennes med gyldig fravær har studenten rett på
kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11.
Studenten vil ikke bli registrert med et eksamensforsøk.
2. Følgende tilfeller skal forstås som «sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn» og
godkjennes som gyldig fravær, jf. forskrift om studier og eksamen § 2-11;
a. Egen sykdom eller barns sykdom dersom barnet har behov for tilsyn.
b. Dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til.
c. Begravelse eller bisettelse
d. Pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte et annet sted på det
tidspunkt eksamen avholdes.
e. Folkevalgte som må delta på nødvendige møter i kraft av deres tillitsverv som
kommunale, fylkeskommunale eller nasjonale politikere.
f.

Nødvendig fravær i anledning treningssamling/konkurranse for utøver som
tilfredsstiller kravet for toppidrettsstatus, jf. samarbeidsavtale mellom UiS og
Olympiatoppen/NIF. Samme gjelder for studenter på nasjonalt idrettselitenivå.

g. Kolliderende eksamener på samme studieprogram dersom ingen av de aktuelle
eksamener tidligere er bestått.
h. Uforutsette hendelser ved transport til eksamen som umuliggjorde oppmøte.
i.

Andre forhold som gjør det sterkt urimelig at studenten gjennomfører en vurdering.

3. Administrasjonen må motta dokumentasjon for gyldig fravær innen 5 dager etter den
aktuelle eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen § 2-11 nr. 1;
a. Ved sykdom må det foreligge attest fra lege eller annen fagkyndig person. Dette
gjelder også ved barns sykdom. Det må fremgå av attesten at den gjelder fravær fra
eksamen ved UiS, og tidspunktet for når fraværet gjelder.
b. Ved dødsfall er det tilstrekkelig at studenten opplyser om avdødes navn og relasjon
til vedkommende.
c. Ved andre grunner enn nevnt i pkt. 3 litra a og b er det et minstekrav at
dokumentasjonen gir administrasjonen tilstrekkelig opplysninger til å vurdere
gyldigheten av fraværet på den aktuelle eksamensdagen.

•

Handelshøyskolen ved UIS fraråder at det blir tatt inn forslag om ny bokstav j).
Handelshøyskolen viser blant annet til at eksamensgjennomføring er svært
ressurskrevende, både for administrasjon og undervisere, og at det bør tilstrebes at
studenter tar ordinær eksamen. Videre viser Handelshøyskolen til at studenter på
handelshøyskolen kan se om eksamen i ulike emner vil kollidere i god tid før
semesterregistrering.

Utdanningsdirektørens vurdering
På bakgrunn av høringsinnspillene finner utdanningsdirektøren det hensiktsmessig å endre
eksisterende pkt. g) istedenfor å lage et nytt punkt. Ny bokstav g) blir da:
«Kolliderende eksamener på samme studieprogram ved UiS».
Bakgrunnen for at utdanningsdirektøren endrer forslaget er at UiS ikke er tjent med en utvidet
kontinuasjonsadgang for studentene. Det er kun tungtveiende grunner som faller inn under
begrepet gyldig fravær. Endringen i punkt g) åpner allikevel opp for at studentene nå kan forbedre
karakterene på samme studieprogram ved UiS.
Med bakgrunn av overnevnte vil utdanningsdirektøren komme med følgende forslag til vedtak:
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar ny bokstav g) i punkt 2 i Regler og vilkår for godkjenning av gyldig
fravær.
Ny bokstav g) blir da:
«Kolliderende eksamener på samme studieprogram ved UiS»
Regelen trer i kraft fra og med 1. januar 2019.

Stavanger, 22.11.2018

Veslemøy Hagen
utdanningsdirektør

Saksbehandler: May Beate Reiestad
rådgiver
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Universitetet i Stavanger
Utdanningsavdelingen

NOTAT MED OPPFØLGING

Unntatt fra offentlighet
Offl § 14

Til:
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS etter- og videreutdanning, Handelshøgskolen ved UiS, Det
helsevitenskapelige fakultet, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Fakultet for utdanningsvitenskap og
humaniora, Fakultet for utøvende kunstfag

Sak: 18/07280-1

Dato: 07.11.2018

Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener
StOr har bedt om endring av Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær, jf. sak
reist i Utdanningsutvalget 19.09.2018.
Bakgrunnen er at det kan oppstå situasjoner hvor en student er meldt opp i to ulike fag
hvor det er eksamen på samme dag. Det blir da kolliderende eksamener, og studenten må
velge hvilken eksamen han/hun vil ta.
Formålet med forslaget er at de tilfeller hvor det oppstår kolliderende eksamener, skal
kunne regnes som en annen tvingende fraværsgrunn, jf. punkt 2 i regler om gyldig fravær:
Følgende tilfeller skal forstås som «sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn» og
godkjennes som gyldig fravær, jf. forskrift om studier og eksamen § 2-11.
Etter fraværsreglementet per i dag er det kun kolliderende eksamener på samme
studieprogram dersom ingen av de aktuelle eksamener tidligere er bestått, som gir rett til
gyldig fravær og kontinuasjonseksamen.
Se punkt 2 bokstav g) i regler om gyldig fravær: Kolliderende eksamener på samme
studieprogram dersom ingen av de aktuelle eksamener tidligere er bestått.
Det vurderes dermed å ta inn en ny bokstav j) i regler om gyldig fravær.
Se forslag under.
Forslag: Ny bokstav j) i Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær
«Kolliderende eksamener på samme studieprogram og ekstra fag på UiS ved siden av
studieprogrammet».
Det er planlagt at forslaget til nytt bokstav j) skal fremmes av utdanningsdirektøren for
behandling i Utdanningsutvalget 28.11.2018.
Utdanningsdirektøren ber om eventuelle kommentarer til forslaget.
Eventuelle kommentarer kan sendes via P360 eller per e-post til may.b.reiestad@uis.no
innen 21.11.2018.
Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom det er noen spørsmål.
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Veslemøy Hagen

May Beate Reiestad

Utdanningsdirektør

Rådgiver

Saksbehandler: May Beate Reiestad, tlf.: +47 51 83 45 46
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

UiS Studentombudet
May Beate Reiestad
SV: Notat - Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener
mandag 12. november 2018 08:55:25

Hei May Beate,
Jeg har, som studentombud, sett på notatet om rett til gyldig fravær ved kolliderende
eksamener, og synes det er bra at det tilføyes et punkt om dette.
Jeg har noen småkommentarer til notatet, se rød tekst under:
StOr har bedt om endring av Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær, jf. sak
reist i Utdanningsutvalget 19.09.2018.
Bakgrunnen er at det kan oppstå situasjoner hvor en student er meldt opp i to ulike fag
emner hvor det er eksamen på samme dag. Det blir da kolliderende eksamener, og
studenten må velge hvilken eksamen han/hun vil ta.
Formålet med forslaget er at de tilfeller hvor det oppstår kolliderende eksamener, skal
kunne regnes som en annen tvingende fraværsgrunn, jf. punkt 2 i regler om gyldig
fravær:
Følgende tilfeller skal forstås som «sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn» og
godkjennes som gyldig fravær, jf. forskrift om studier og eksamen § 2-11.
Etter fraværsreglementet per i dag er det kun kolliderende eksamener på samme
studieprogram dersom ingen av de aktuelle eksamener tidligere er bestått, som gir rett
til gyldig fravær og kontinuasjonseksamen.
Se punkt 2 bokstav g) i regler om gyldig fravær: Kolliderende eksamener på samme
studieprogram dersom ingen av de aktuelle eksamener tidligere er bestått.
Det vurderes dermed å ta inn en ny bokstav j) i regler om gyldig fravær.
Se forslag under.
Forslag: Ny bokstav j) i Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær
«Kolliderende eksamener på samme studieprogram og ekstra fag på UiS og/eller
andre emner ved UiS utenfor studieprogrammet ved siden av studieprogrammet».
Det er planlagt at forslaget til nytt bokstav j) skal fremmes av utdanningsdirektøren for
behandling i Utdanningsutvalget 28.11.2018.
Maren Anne
Fra: May Beate Reiestad
Sendt: onsdag 7. november 2018 13.12
Til: StOr Leder <leder@stor.uis.no>; UiS Studentombudet <studentombudet@uis.no>
Emne: Notat - Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener

Hei.
Se vedlagt notat som er sendt til fakultetene for eventuelle kommentarer.
Fristen for eventuelle kommentarer er 21.11.2018.

Med venleg helsing

May Beate Reiestad
Juridisk rådgivar
Utdanningsavdelinga
Universitetet i Stavanger
Tlf. 51834546

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Karoline Holmboe Høibo
May Beate Reiestad
Aslaug Margareth Lunde; Kari-Anne Svensen Malmo; Inghild Marie Mjelva; Olav Kylland
Rett til gyldig fravær
onsdag 14. november 2018 12:41:40

Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener
UH-fakultetet støtter StOrs forslag. Forslagsteksten bør imidlertid forenkles til «Kolliderende
eksamener ved UiS». Begrunnelsen for dette er at uansett bakgrunn for eksamen, stryk eller
forbedring, blir det ellers vilkårlig om studenten får gjennomført to eksamener avhengig av
hvilke datoer vi tilfeldigvis setter. Å være streng med å gi gyldig fravær ved kolliderende
eksamener ved UiS strider med likebehandling ved at studentene er prisgitt hvilke datoer de
tilfeldigvis blir gitt.
Likevel bør det være en presisering: Lesedager mellom eksamener som vi normalt legger tilrette
for innen samme studieprogram ved normal progresjon kan ikke sikres ved andre eksamener.
Mvh,

Karoline Holmboe Høibo
Fakultetsdirektør
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Universitetet i Stavanger
Telefon: 92637902/ 51833005
E-post: karoline.hoibo@uis.no

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Lene Katrine Hoff
May Beate Reiestad
Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener
tirsdag 20. november 2018 16:39:05
Svar fra Handelshøgskolen Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener.docx

Hei!
Se vedlagt innspill fra Handelshøgskolen om forslag til nytt punkt j) i Regler og vilkår for
godkjenning av gyldig fravær.

Vennlig hilsen
Lene K. Hoff
Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiS

Utdanningsdirektøren ber om eventuelle kommentarer til forslag om å innføre et nytt punkt j) i
Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær. Forslaget går ut på at gyldig fravær på eksamen
også skal gis for: Kolliderende eksamener på samme studieprogram og ekstra fag på UiS ved siden av
studieprogrammet.
Eksamensgjennomføring er svært ressurskrevende, både for administrasjon og undervisere. Mange
eksamensformer lar seg dessuten vanskelig gjennomføre som kontinuasjonseksamen. På
Handelshøgskolen kommer vi ofte i en konflikt mellom undervisernes ønsker om å lage velegnede
vurderingsformer og behovet for å kunne arrangere kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen
er også uheldig for studentene, ettersom den er plassert i det etterfølgende semesteret, og dermed
kan få påvirkning på etterfølgende semesters studieprogresjon.
Kontinuasjonseksamen er med andre ord noe vi må kunne tilby, men som vi gjerne vil unngå så langt
det er mulig. Det er absolutt å foretrekke at studenter tar ordinær eksamen.
Forslaget fra StOr/utdanningsdirektøren åpner for at kontinuasjonseksamen skal innvilges for flere
tilfeller enn i dag. Dette er Handelshøgskolen svært skeptisk til.
Eksamensplan for skriftlig skoleeksamen på alle emner på UiS blir gjort tilgjengelig for studentene 1.
juli for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Handelshøgskolen legger også ut
eksamensplan for hjemmeeksamen. Studentene kan altså se om eksamen i ulike emner vil kollidere, i
god tid før semesterregistrering. Dersom studenter ønsker å ta ekstra fag (emner) er det altså mulig å
undersøke om eksamen i emnene kolliderer med eksamen i emner de ordinært skal ta. Vi har
allerede i dag pågang fra studenter som ønsker å få tilgang til kontinuasjonseksamen uten å oppfylle
dagens krav. Argumenter som jobb, ferie, hjemreise, travelhet er gjengangere. Endringer i
regelverket som foreslås her, kan føre til at kandidatene spekulerer i dette. Vi vil absolutt fraråde at
vi lager et regelverk som gir en slik mulighet, ettersom vi bør tilstrebe at studenter tar ordinær
eksamen framfor kontinuasjonseksamen. Dette kan dessuten ha som konsekvens at emner som er
åpne for enkeltemneopptak stenges, for å unngå arrangering av kontinuasjonseksamen.
Handelshøgskolen vil altså fraråde at man tar inn forslaget til nytt punkt j) i Regler og vilkår for
godkjenning av gyldig fravær.

Regler og vilkår for godkjenning av gyldig fravær
Fastsatt av Utdanningsutvalget 25. mai 2016 med hjemmel i forskrift om studier og eksamen ved
UiS § 2-11 nr. 1. Trer i kraft 1. august 2016.
1. Dersom en student godkjennes med gyldig fravær har studenten rett på
kontinuasjonseksamen i henhold til forskrift om studier og eksamen ved UiS § 2-11.
Studenten vil ikke bli registrert med et eksamensforsøk.
2. Følgende tilfeller skal forstås som «sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn» og
godkjennes som gyldig fravær, jf. forskrift om studier og eksamen § 2-11;
a. Egen sykdom eller barns sykdom dersom barnet har behov for tilsyn.
b. Dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til.
c. Begravelse eller bisettelse
d. Pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte et annet sted på det
tidspunkt eksamen avholdes.
e. Folkevalgte som må delta på nødvendige møter i kraft av deres tillitsverv som
kommunale, fylkeskommunale eller nasjonale politikere.
f.

Nødvendig fravær i anledning treningssamling/konkurranse for utøver som
tilfredsstiller kravet for toppidrettsstatus, jf. samarbeidsavtale mellom UiS og
Olympiatoppen/NIF. Samme gjelder for studenter på nasjonalt idrettselitenivå.

g. Kolliderende eksamener på samme studieprogram ved UiS.
h. Uforutsette hendelser ved transport til eksamen som umuliggjorde oppmøte.
i.

Andre forhold som gjør det sterkt urimelig at studenten gjennomfører en vurdering.

3. Administrasjonen må motta dokumentasjon for gyldig fravær innen 5 dager etter den
aktuelle eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen § 2-11 nr. 1;
a. Ved sykdom må det foreligge attest fra lege eller annen fagkyndig person. Dette
gjelder også ved barns sykdom. Det må fremgå av attesten at den gjelder fravær fra
eksamen ved UiS, og tidspunktet for når fraværet gjelder.
b. Ved dødsfall er det tilstrekkelig at studenten opplyser om avdødes navn og relasjon
til vedkommende.
c. Ved andre grunner enn nevnt i pkt. 3 litra a og b er det et minstekrav at
dokumentasjonen gir administrasjonen tilstrekkelig opplysninger til å vurdere
gyldigheten av fraværet på den aktuelle eksamensdagen.

