Midlertidig forskrift til forskrift om opptak, studier og eksamen ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Fastsatt av styret 24.03.2020 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler § 3-9.

§ 1 Formål
Forskriften her skal sikre at studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo får
gjennomført sin utdanning uten forsinkelse på grunn av forhold knyttet til koronavirus.
§ 2. Endrede undervisnings- og vurderingsformer
Rektor gis fullmakt til å endre undervisnings- og vurderingsform i emner på grunn av
forhold knyttet til koronavirus. Ved slike endringer vil nettversjonen av emnebeskrivelsen
ikke være gjeldende, med mindre det fremgår av nettversjonen at den er endret i tråd
med denne midlertidige forskrift. Dersom vurderingsformen endres, er det reglene for den
nye vurderingsformen som gjelder også for kontinuasjonseksamen.
§ 3. Sensurfrist
Rektor kan utvide sensurfristen for vurdering i emner på grunn av forhold relatert til
koronavirus. En eventuell utvidelse av sensurfristen skal som hovedregel ikke overstige to
uker utover ordinær sensurfrist for vedkommende vurdering. Denne bestemmelsen gjelder
for all vurdering, uavhengig av hvilken frist som gjelder i utgangspunktet.
§ 4. Regler for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i et emne
(1) Hvis studenter, som følge av forhold knyttet til koronavirus, blir forhindret i å
gjennomføre eller å få godkjent obligatoriske aktiviteter, kan rektor likevel tillate at
studentene blir vurdert i emnet. Rektor kan sette som vilkår for at emnevurderingen skal
være gyldig at studentene innen bestemte frister gjennomfører og får godkjent de
aktuelle obligatoriske aktivitetene.
(2) Rektor kan i tilfeller der studenter som etter første ledd blir forhindret i å gjennomføre
eller å få godkjent obligatoriske aktiviteter, fastsette alternative obligatoriske aktiviteter.
(3) Ved en vurdering etter første og andre ledd, skal rektor legge betydelig vekt på å
unngå forsinkelser i emnet og studieprogrammet, jf. § 1 i denne midlertidige forskrift.
§ 5. Dispensasjon fra forkunnskapskrav
Dersom studenter mangler forkunnskapskrav til emner i høstsemesteret 2020 på grunn av
forhold relatert til koronavirus kan rektor gi dispensasjon fra forkunnskapskravene.
Studentene kan bli pålagt å gjennomføre forkunnskapskravene innen en viss tid for å
kunne fortsette i studiet.

§ 6. Melding om fravær ved eksamen
(1) Rektor kan forlenge fristen for å levere legeattest eller tilsvarende dokumentasjon for
gyldig forfall til eksamen.
(2) Rektor kan tillate egenmelding som dokumentasjon på fravær fra eksamen.
Egenmelding skal i så fall gi studentene de samme rettighetene som fravær dokumentert
med legeerklæring eller tilsvarende. Rektor fastsetter hvordan egenmeldinger skal leveres
§ 7. Adgang til å supplere på prosjektoppgave
Rektor gis fullmakt til å utvide § 12.3 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo til å gjelde studiokurs på masternivå.

§ 8. Bruk av ekstern sensor
Rektor kan gi dispensasjon fra forskriftens krav om ekstern sensor, § 15, som går utover
krav i UH-loven § 3.9

§ 9. Offentlig muntlig eksamen
Rektor gis fullmakt til å fravike offentlighetskravet gitt i § 3-9, 3 ledd.

§ 10. Fullmakt til rektor-behov for ytterligere bestemmelser
Rektor får fullmakt til å fastsette ytterligere bestemmelser i midlertidig forskrift på grunn av
den ekstraordinære situasjonen relatert til koronaviruset.
§ 11. Varighet
Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder fram til 15. september 2020.

