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FORSKRIFT OM STUDIER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).
Fastsatt av Styret ved NTNU 11. februar 2003 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler § 40, §
46, § 47, § 48, § 49, § 50 nr. 7 og § 52, jf. kgl.res. av 11. oktober 2002 nr. 1124 § 5.

§ 16 Fritak for vurdering
1. Fakultetet skal gi fritak for avsluttende eksamen, prøve eller annen vurdering når studenten kan dokumentere at tilsvarende
vurdering er gjort ved NTNU eller en annen institusjon. Fakultetet kan også gi fritak på grunnlag av annen velegnet
eksamen, prøve eller annen vurdering, eller på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse, jf. universitetsloven § 49.
Ved behandling av søknad om fritak skal fakultetet ta hensyn til tidligere undervisning og vurdering vedrørende nivå, omfang
og innhold.
2. Studenten sender søknaden til det fakultetet som administrerer studieprogrammet han/hun har studierett til.

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET
Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 § 45.

§ 16 Fritak for vurdering
16.2.1 Avgjørelse og frist for søknader
Studentens fakultet avgjør søknader om fritak for vurdering.
Søknaden sendes på særskilt skjema sammen med nødvendig dokumentasjon.
Søknad om fritak leveres innen følgende frister:
- 1. september for emner i høstsemesteret
- 1. februar for emner i vårsemesteret.

RETNINGSLINJER VED AVGJØRELSER ETTER STUDIEFORSKRIFTEN OG UTFYLLENDE REGLER FOR
TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET
Gjelder fra og med 2003/2004

§ 16 Fritak for vurdering
16.1.1 Retningslinjer for behandling av fritakssøknader for obligatoriske emner på grunnlag av tilsvarende
utdanning ved samme eller annen institusjon
Ved behandling av fritakssøknader skal det tas hensyn til den tidligere undervisnings og eksamens
- nivå
- omfang
- innhold

- helhetsvurdering
behandlet i den angitte, prioriterte rekkefølge.
Nivå
Hovedforutsetningen for fritak er at tidligere utdanning er på minst samme nivå som utdanningen ved NTNU, og den tidligere
utdanning må som hovedregel ha foregått ved universitet eller høgskole. Unntaksvis kan utdanning fra lavere skoleslag
aksepteres dersom det gjelder fritak i spesielt elementære emner. Utenlandsk utdanning må være tatt ved institusjon som gir
utdanning på universitetsnivå.
Omfang
Hvis kravet om nivå er oppfylt, skal omfanget vurderes. Omfanget av det/de emne(r) som utgjør grunnlaget for søknaden om
fritak, må, målt i studiepoeng eller tilsvarende, være minst like stort som det emne det søkes fritak for.
Innhold
Hvis kravet til omfang er oppfylt, kan fritak vurderes selv om emnet det søkes fritak for, innholdsmessig ikke er dekket i ett og
alt, forutsatt at ingen vesentlige deler er helt udekket.
Helhetsvurdering
I visse tilfeller kan en helhetsvurdering av søkerens realkompetanse, dokumentert gjennom tidligere utdanning og praksis, gi
grunnlag fritak i ett eller flere emner.

16.1.2 Bytte av obligatoriske emner som alternativ til fritak
Studenter som ønsker å bytte ut et obligatorisk emne, kan, når søknaden er begrunnet med dekning fra tidligere utdanning, få
innvilget slikt bytte selv om innholdet i det emne som søkes byttet ut, er dekket med bare 50%.
Studenten får da det alternative emnet som et obligatorisk emne.

16.1.3 Fritaksgrunnlag for samme institusjon (NTNU)
Dersom det søkes fritak på grunnlag av tilsvarende krav ved samme institusjon (NTNU), skal emnet normalt tas inn i studentens
utdanningsplan med karakter, dersom tilsvarende krav er oppfylt gjennom studietilhørighet i et annet studieprogram.

16.1.4 Retningslinjer for vurdering av fritak for obligatoriske emner på grunnlag av annen velegnet
eksamen eller prøve
Fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen, prøve, annen vurdering eller realkompetanse bør bare anvendes på søknader
som gjelder emner i studiets 3., 4. og 5. årskurs.
Velegnet eksamen, prøve eller annen vurdering forutsettes å være emner fra universitet eller høgskole.
Fritak på grunnlag av velegnet eksamen, prøve, annen vurdering eller realkompetanse bør ikke innvilges for mer
enn 15 studiepoeng for den enkelte student.

