
NLA – Gi oss i dag vårt daglige brød 
 
Nå som hverdagen er tilbake, er det på tide å ta en titt på hvordan NLA legger til rette for 
eksamen. Studenter som for utsatt eksamen med godkjent grunnlag, får ta den i slutten av 
sommerferien. Om de stryker får de ikke mulighet til å ta den opp samme semester slik som 
en student som ikke utsatte eksamen ville fått. Dette betyr at studentene ofte bruker lenger 
tid på graden sin fordi de må vente et år før de får fullført sitt studiet.  
 
I følge NLA sine nettsider står det «Med gyldig fravær vil den aktuelle eksamen ikke bli 
regnet som et eksamensforsøk, og du vil ha like mange forsøk igjen» Dette betyr er at gyldig 
utsettelse betyr at studenten har krav på et nytt forsøk. 
 
Dersom du må utsette eksamen, og tar den på slutten av sommeren og styrker, mister du 
muligheten til å ta den igjen før neste semester begynner. Dette er noe studenter som ikke 
har utsatt eksamen får muligheten til. I praksis betyr dette at studenter som har utsatt 
eksamen mister en vurdering og må ta samme eksamen igjen et år etter at de først skulle 
avlegge den. 
 

En ny start 
 
Etter et år med korona og nedtegnelse er det ikke rart at flere studenter må utsette 
eksamen. Nå som skolene åpner er studentene motiverte og engasjerte til å ta fatt på 
eksamen igjen og de bør få muligheten til dette.  
 
Ved forespørsel på begrunnelse på hvorfor studenter ikke kan ta opp igjen eksamen svarer 
skolen at de rett og slett ikke har muligheten til dette. Nå som de siste eksamenene har vært 
digitalt burde det ikke være et problem å legge til rette for en til vurdering. 
Studentparlamentet bør aktivt arbeide for dette.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Studentparlamentet mener: 

• Studentparlamentet ved NLA mener at studenter som får utsatt eksamen med 
godkjent grunn og stryker, skal få mulighet til å ta den opp igjen samme semester.  

• NLA bør legge opp til at alle studenter får fullført graden sin på normert tid. 
 
 


