Midlertidig forskrift til LDHs forskrift om studier og eksamen
Fastsatt av styret for Lovisenberg diakonale høgskole med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter
og høyskoler § 3-9 og midlertidig forskrift 18. mars 2020 om gjennomføring av utdanning regulert av rammeplan
mv. i forbindelse med utbrudd av Covid-19, og forskrift om endring 19. mars 2020 i forskrift om tilsyn med
kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) og forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere
utdanning (studietilsynsforskriften).

§ 1 Midlertidig endring av eksamensform i et emne
Rektor kan fastsette annen eksamensform i et emne. Alternativ eksamensform skal sikre
tilsvarende vurdering av læringsutbyttene som ordinær eksamensform.
§ 2 Midlertidig endring av undervisningsaktivitet
Rektor kan gjøre endringer i undervisningsform i og praksisstudier. Endringene skal sikre at
læringsutbyttet ivaretas på tross av utfordringer knyttet til Covid-19 pandemien.
§ 3 Sensurfrist
Høgskolen kan utvide sensurfristen for eksamener i emner på grunn av forhold relatert til
Covid-19 pandemien. En eventuell utvidelse av sensurfristen skal normalt ikke overstige tre
uker utover ordinær sensurfrist.
§ 4 Regler for godkjenning av obligatoriske aktiviteter i et emne
Dersom studenter på grunn av egen sykdom, sykdom blant høgskolens ansatte eller på
grunn av andre forhold relatert til Covid-19 pandemien utenfor høgskolens kontroll, blir
forhindret fra å gjennomføre obligatoriske aktiviteter i et emne, kan rektor etter nærmere
vurdering gi studentene anledning til å avlegge eksamen i emnet.
Studenter kan bli pålagt å gjennomføre og få godkjent arbeidskrav innen en viss tid for at
eksamensresultatet skal være gyldig.
§ 5 Forkunnskapskrav
Rektor kan etter nærmere vurdering godkjenne unntak fra forkunnskapskravet for
enkeltemner for å unngå unødvendige forsinkelser i studieprogresjonen.
Studenter kan bli pålagt å gjennomføre de manglende forkunnskapskravene innen en viss
tid for å kunne fortsette i studiet.
§ 6 Utvidet anledning til egenmelding
Rektor kan etter en nærmere vurdering fastsette at egenmelding om fravær fra eksamen kan
tas i bruk. Dersom egenmelding tas i bruk, skal egenmeldt fravær aksepteres som gyldig
forfall til eksamen og gi de samme rettighetene som fravær dokumentert med legeerklæring
eller tilsvarende dokumentasjon. Dersom egenmelding tas i bruk, fastsetter høgskolen
hvordan egenmelding skal leveres.

§ 7 Fullmakt til rektor ved behov for ytterligere bestemmelser
Rektor får fullmakt til å fastsette ytterligere bestemmelser i midlertidig forskrift på grunn av
den ekstraordinære situasjonen relatert til koronaviruset. Styret skal orienteres om endringer
med hjemmel i denne paragrafen.

§ 8 Varighet
Denne forskrift gjelder fra vedtaksdato til 1. september 2020. Forskriften forlenges i samsvar
med eventuell forlengelse av midlertidig forskrift 18. mars 2020 om gjennomføring av
utdanning regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbrudd av Covid-19.

