
 

 

www.usn.no Vår referanse, 21/06329-1 Vår dato: 04.05.2021 

___ 

Side 1 av 2 
 

 

 

 
Utvidelse av semesteravslutning for studentene på Kunst og design 

årsstudium 

 

Saken i korte trekk 

Studieåret skal normalt bestå av 10 kalendermåneder. Styret fastsetter undervisningsterminene (uhl §3-

8). Styret ved USN har i Styrings- og delegasjonsreglementet (5.2.11) delegert til rektor myndighet til å 

fastsette undervisningsterminene hvert studieår. For studieåret 20/21 er sluttdato for vårsemesteret satt 

til 18. juni 2021 (s-sak 2/20).  

 

Nye lokale smitteutbrudd førte i mars 2021 til nedstegning av flere av USNs campuser. I slutten av mars 

satt KD ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skulle se på tiltak for studieprogresjon og 

gjennomføring for å sikre at studentene, på tross av periodevis nedstengte campus, kunne fullføre 

utdanningen sin våren 2021. Blant tiltakene som foreslås er utvidelse av vårsemesteret 2021, utsatt 

avslutning og utvidelse av høstsemesteret 2021, tidlig oppstart.  

 

Rektor ser behov for å utvide vårsemesteret 2021 for én gruppe studenter. Styret ved institusjonen gis i 

uhl §3-8 rett til å fastsette undervisningsterminene. I uhl vises det til at studieåret normalt vil være på 10 

måneder, det innebærer 40 uker - totalt 200 dager. En utvidelse er innenfor styrets myndighet, men vil 

utøke semesteret med 10 dager for den aktuelle studentgruppen.  

 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar en utvidelse av vårsemesteret 2021 med to uker for studentene i emnet Skulptur og 

stein (Kunst og design årsenhet) ved campus Vestfold. 

 

Saksopplysninger 

Studenter ved USN har i perioder dette studieåret blitt forhindret i obligatoriske læringsaktiviteter som 

ferdighetstrening på campus, arbeid på laboratorier eller praksisgjennomføring. Enkelte campus har vært 

hardere rammet enn andre. USNs ansatte har gjennom hele studieåret 2020/2021 jobbet iherdig med å 

tilpasse og tilrettelegge slik at obligatoriske og nødvendige læringsaktiviteter har blitt gjennomført på 

tross av ulike smitteverntiltak. Innføringen av regionale smittevernrestriksjoner i mars 2021 var særlig 
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krevende. Smitteverntiltak på nivå 5A innebærer at flere campus ble stengt for studenter, og det 

inkluderer gjennomføring av læringsaktiviteter ute. Studenter i avsluttende semester på bachelor- og 

masterprogram har, der det har vært behov, fått utsatt innleveringsfrist på sine avsluttende oppgaver. 

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har meldt at enkelte studenter vil ha behov for å ta igjen noe 

praksisopplæring i uken etter semesterslutt. Dette gjelder ikke for hele kull, men er tilpasninger som 

gjøres for noen få enkeltstudenter slik at de opprettholder normal studieprogresjon. 

 

Studentene på studieprogrammet Kunst og design årsstudium tar i vårsemesteret emnet Skulptur og 

stein. I dette emnet skal studentene arbeide med ferdigheter i steinbruddet i Larvik. Smitteverntiltakene 

på nivå 5A tillot ikke at læringsaktiviteten kunne gjennomføres. Studentenes undervisning måtte derfor 

utsettes i to uker. Studentene er blitt forsinket i arbeidene sine, og dette har konsekvenser for 

gjennomføringen av ferdighetstreningen og forberedelsene til eksamen. Emnet avsluttes med en praktisk 

eksamen, opprinnelig satt til 17. og 18. juni. Emneansvarlig har hatt dialog med sensor og de aktuelle 

studentene, og søker om å forskyve eksamen fra uke 24 til 1. juli i uke 26.  

 

Vurdering 

Fagmiljøet var raskt på banen for å søke om anledning til å gjennomføre ferdighetstreningen i 

steinbruddet under tiltaksnivå 5A, men de fikk avslag på søknaden. Årsaken var at USNs 

beredskapsledelse vurderte det dit hen at en tillatelse til å arbeide i steinbruddet ville brutt med 

hensikten som lå i tiltaksnivå 5A. Dette var i en periode i Vestfold og Telemark da smitten økte fra dag til 

dag, og samfunnet for øvrig var helt stengt ned. 

 

Rektor vurderer at beslutningen om å avslå søknaden var riktig utfra smittesituasjonen i de aktuelle 

kommunene, men har forståelse for at dette har medført at studentene i det aktuelle emnet uforskyldt er 

blitt forsinket i sin studieprogresjon. Rektor støtter derfor fakultetets henvendelse om å utvide 

vårsemesteret 2021 med to uker for studentene i emnet Skulptur og stein, og at eksamen blir 

gjennomført 1. juli i uke 26.  

 

   

 

 

Petter Aasen 

Rektor 
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