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Hei,
 
Og takk for at vi får gi innspill!
 
Her er noen innspill fra NITO Studentene:
 

Det må tilrettelegges for at studenter skal få karakter i emner uavhengig av
smittesituasjonen i samfunnet. Universitetene og høyskolene kan derfor ikke planlegg for
en fysisk eksamensgjennomføring, dersom plan B er hjemmeeksamen med godkjent/ikke
godkjent. Vi gjennomført en undersøkelse blant våre studentmedlemmer ved NTNU og
NMBU for noen uker siden angående fysisk eksamensgjennomføring denne høsten.
Resultatene viste at studentene var bekymret for flere godkjent/ikke godkjent-
vurderinger på vitnemålet, samt risikoen for å havne i en karantene eller ta med seg
smitte hjem til juleferien. Studentene etterlyste også mer forutsigbarhet og informasjon
ved eksamensgjennomføringen.
Kvaliteten på undervisningen må forbedres og tilpasses digitale flater i mye større grad. Vi
mener også det må tilrettelegges for fysiske møteplasser når det er mulig. Dersom
samfunnet stenges ned må det også tilrettelegges for digitale møteplasser.
Universiteter og høyskoler må tilrettelegge for - og samarbeide med -
studentfrivilligheten, spesielt med tanke på bruk av lokaler til arrangementer og
møteplasser for studentene. Ved enkelte institusjoner har vi opplevd unødvendige strenge
restriksjoner, som har tvunget studentene til mer isolasjon enn nødvendig. Dette går
utover studentenes psykiske helse og motivasjon for å gjennomføre utdanningen.
Førsteårsstudentene må følges opp individuelt (f. eks gjennom en telefon fra rådgiver ved
instituttet) for å sikre at frafallet minimeres.
For studenter som skriver master- eller bacheloroppgaver bør det oppfordres til tettere
veiledning og oppfølging fra veileder.

 
Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål. Lykke til videre med rapporten – vi gleder oss til å se
resultatet 
 
Med vennlig hilsen
Silje Skyttern
Leder NITO Studentene
 
Mobil +47 481 90 964 | Servicesenter +47 22 05 35 00
E-post silje.skyttern@nito.no I Nettside nito.no
Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo
 

 
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor,
master og høyere grad.
 
Dersom denne e-posten er feilsendt deg, så ber vi om at du varsler avsender og deretter sletter den.
Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan
komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.
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