Kjære student
Fra rektor Anne Borg 14.03.2020
Korona-pandemien utvikler seg raskt og vi står i en alvorlig og stadig mer uforutsigbar
situasjon. Utenriksdepartementet (UD) har derfor i dag gått ut med en oppfordring til alle
norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, i
samråd med sitt reise- eller flyselskap. Samtidig har statsministeren varslet at norske
flyplasser og havner stenges fra mandag, men hun lovet at nordmenn skal få komme hjem.

Anbefaler deg å reise hjem til Norge
I tråd med rådet fra UD vil jeg som rektor sterkt anbefale alle NTNU-studenter som befinner
seg utenfor Norge om å reise hjem. Dette gjelder uavhengig av hvor du er i verden.
Jeg ber om at du snarest svarer på hva du tenker å gjøre til en av adressene som er listet opp
under avsnittet «Gi tilbakemelding til NTNU».
Ta kontakt med den norske utenriksstasjonen der du er hvis du har behov for konsulær
bistand, for eksempel utfordringer med hjemreise, reisedokumenter og visum. NTNU har
også en avtale med Sjømannskirken, som gjør at du kan få hjelp fra dem. Sjømannskirken har
en nyttig app med oversikt over alle lokale nødnummer, uansett hvor i verden du er. Appen er
gratis og du finner den ved å søke etter «sjømannskirken» eller «nødnummer» i din appbutikk.
Merk at alle som kommer til Norge fra utlandet vil bli satt i 14 dagers karantene.

Unngå å bli sittende «korona-fast»
Når du planlegger hjemreisen er det viktig å ta hensyn til at en rekke land nå er i ferd med å
stenge sine grenser. Om mulig bør du unngå reiseruter som gjør at du kan bli sittende fast i et
annet land hvor forholdene er dårligere og der risikoen for korona-smitte er større, enn der du
befinner deg nå. Hvis du opprinnelig hadde planlagt å være ute f.eks helt til sommeren og du
er i et land med stabile forhold og et godt utbygd helsevesen kan det være best å ikke reise.
Velger du å bli værende vil du fortsatt få tett oppfølging fra NTNU i Norge. Så langt vi kan
vil vi bistå slik at du får et trygt opphold der du er.

Dekning av hjemreisen
Hvis du vil hjem og oppholder deg i utlandet etter avtale med NTNU (praksisopphold,
utveksling etc.) må du sjekke dine forsikringsordninger for å få dekket kostnadene ved
hjemreisen. Hvis du ikke har tilstrekkelig dekning i forsikringen vil NTNU betale
merkostnadene. Dette gjøres i etterkant ved at du sender inn refusjonskrav til universitetet.

Hvis du er på privatreise i utlandet må du benytte din forsikring for å få dekket
reisekostnadene.

Lån og stipend stanses ikke
Studenter som må reise hjem på grunn av korona-virus vil fortsatt få utbetalt lån og stipend
fra Lånekassen. Kunnskapsdepartementet vil gjøre endringer i regelverket om
utdanningsstøtte slik at de som på grunn av korona-viruset ikke kan være fysisk til stede på
studiestedet i utlandet, likevel beholder rett til lån og stipend. Følg med på Lånekassens
nettside lanekassen.no for oppdatert informasjon

Godkjenning av utvekslingsopphold
Mange av dere har bekymringer knyttet til hvordan dere skal få fullført og godkjent
semesteret når dere avbryter utvekslingsoppholdet. NTNU vil legge til rette for innpassinger
av studier på en fleksibel måte. I tillegg kan det være at det utenlandske universitetet hvor du
studerer tilbyr digital undervisning som du kan følge videre. Vi vil også legge til rette for at
studenter kan få innvilget etteroppmelding til emner ved NTNU.

Gi tilbakemelding til NTNU
Vi ber alle som mottar denne eposten om å gi tilbakemelding til sitt fakultet (se
kontaktadresser under) om status for ditt opphold og hvilke planer du har for hjemreise, eller
eventuelt å bli værende. Vi ønsker også tilbakemelding om du oppholder deg i Norge når du
får denne eposten.
Vi vil hjelpe deg så godt vi kan i denne krevende situasjonen, både med å organisere
hjemreisen og andre praktiske utfordringer. Ta kontakt med oss via fakultetet du tilhører, på
følgende adresser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fakultet for arkitektur og design (AD): studier@ad.ntnu.no
Det humanistiske fakultet (HF): studieseksjonen@hf.ntnu.no.
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE): beredskap@ie.ntnu.no
Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): gunnhild.hatlen@ntnu.no og
lars.e.bjorgum@ntnu.no
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): smittevern@mh.ntnu.no
Fakultet for naturvitenskap (NV): studier@nv.ntnu.no
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): beredskap@su.ntnu.no
Fakultet for økonomi (ØK): Mona.vanvikmyr@ntnu.no
Vitenskapsmuseet (VM): christen.torvik@ntnu.no

Er du usikker på hvilket fakultet du hører til kan du først spørre internasjonal seksjon;
anja.valberg@ntnu.no.

Vær obs på ulike tidsoner. Vi ber om at hendvendelser på evt telefon kommer på dagtid norsk
tid.
Vær klar over at NTNUs fysiske campuser i Norge inntil videre er stengt.

Ta vare på deg selv
Til slutt: Ta vare på deg selv og dem du er glad i. Hold kontakt ikke bare med NTNU, men
også med din familie i Norge.
Vennlig hilsen
Anne Borg,
rektor

