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Søknader fra fagskolene om fravik fra ordinære eksamener som følge av Covid-19 
pandemien 
 
Dette er svar på deres søknader om fravik fra ordinær gjennomføring av eksamen på de maritime fagskolene 
som følge av covid-19 pandemi. Svaret er gitt i to deler nedenfor, første del omhandler operativt nivå for 
dekks- og maskinoffisersutdanningen, FTM01H og FTM02H (første året).  
Andre del omhandler ledelses nivå for dekks- og maskinoffiserutdanningen, FTM01 og FTM02 (andreåret). 
 
Del 1: Operativt nivå 
Med bakgrunn i NOKUT’s skriv angående dispensasjon til å gi skolene større handlingsrom for eksamen referert 
til koronapandemi, videre deres informasjon om at fagskoler som tilbyr sertifikatgivende utdanninger må 
klarere endringer opp mot andre myndigheters krav, finner Sjøfartsdirektoratet å kunne akseptere den skissert 
løsning som er innsendt av de samarbeidende maritime fagskolene under visse forutsetninger. 
 
Det vises også til Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) 
§ 3-9 om dispensasjon fra akkreditert fagskoleutdanning på grunn av tiltak knyttet til covid-19 (koronaviruset). 
 
Det presiseres at dette er en enkeltstående aksept som blir gitt i forbindelse med stenging av 
utdanningsinstitusjoner som er gjort på grunn av situasjonen med smittefare for covid-19, og at denne aksept 
gjelder kun dersom fortsatt stengning av skoler gjøres gjeldende etter 14. april. 
 

• Aksepten gis under forutsetning av at hele læringsutbytte for dekks- og maskinoffiser utdanningen på 
operativt nivå er nådd. 

• Videre at alle emner i utdanningen er i henhold til krav som er gitt i STCW konvensjonen. 
• Emnekarakter må være bestått med minimum karakteren E i alle emner, også redskaps-fagene 

matematikk, fysikk og norsk. 
• Beståtte emnekarakter for skoleåret 2019/2020 vil kvalifisere for opptak til ledelsesnivå for hhv. dekks- 

eller maskinoffiser utdanningen. 
• Emnekarakterer for 2019/2020 blir gjort gjeldende som endelig karakter på karakter- utskriften for de 

som skal fortsette fra operativt nivå til ledelsesnivå for hhv. dekks- eller maskinoffiser utdanning. 
• For studenter som avslutter sin utdanning på operativt nivå våren 2020 for hhv. dekks- eller 

maskinoffiser utdanning må det legges til rette for at de kan få gjennomføre sluttvurdering for  
STCW – emner ved hjelp av digital hjemme eksamen, denne kan vurderes med bestått/ikke bestått 

• For redskapsfagene matematikk, fysikk og norsk benyttes emnekarakterer som sluttvurdering. 
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• Det er den enkelte skole som er ansvarlig for, og kan dokumentere at sikkerheten ved en slik type 
eksamen er ivaretatt fullt ut. Dette vil være gjenstand for kontroll ved senere revisjoner. 

• Likeså må skolene kunne dokumentere at det er den enkelte student som eier sin kompetanse ved 
gjennomføring av en slik type eksamen. 
 

MERK, denne aksept er kun gitt for de som allerede er i et planlagt løp i perioden 2019 – 2020 for hhv. dekks- 
eller maskinoffiser utdanningen: 

• FTM01H toårig dekksoffisersutdanning, første år – operativt nivå  
• FTM02H toårig maskinoffisersutdanning, første år – operativt nivå  

 
For de som søker direkteopptak til ledelsesnivå er det de vanlige retningslinjer for opptak som gjelder. 
 
Studenter på operativt nivå som ikke avlegger eksamen, men som skal opptjene kadett tid i sommer, vil få 
mulighet til dette dersom skolen dokumenterer med bestått emnekarakter på karakter-utskriften for de som 
skal fortsette fra operativt nivå til ledelsesnivå for hhv. dekks- eller maskinoffiser utdanningen.  
 
Det presiseres at dersom kurs ikke er bestått, eller ikke beståtte arbeidskrav foreligger, vil ikke kadett tid 
opptjent på denne måte kunne bli godskrevet. 
 
Det gjøres oppmerksom på at skolene må informere sine studenter at det ikke vil være mulig å søke ut 
sertifikater hos Sjøfartsdirektoratet før det foreligger dokumentasjon på eksamen og at de ordinære gjeldende 
krav om kompetanse, fartstid, kadett tid, sikkerhetsopplæring og helseattest er oppnådd. 
 
 
 
Del 2: Ledelses nivå 
Med bakgrunn i NOKUT’s skriv angående dispensasjon til å gi skolene større handlingsrom for eksamen referert 
til korona pandemi, videre deres informasjon om at fagskoler som tilbyr sertifikatgivende utdanninger må 
klarere endringer opp mot andre myndigheters krav, finner Sjøfartsdirektoratet å kunne akseptere den skissert 
løsning som er innsendt av de samarbeidende maritime fagskolene under visse forutsetninger. 
 
Det vises også til Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) 
§ 3-9 om dispensasjon fra akkreditert fagskoleutdanning på grunn av tiltak knyttet til covid-19 (koronaviruset). 
 
Det presiseres at dette er en enkeltstående aksept som blir gitt i forbindelse med stenging av 
utdanningsinstitusjoner som er gjort på grunn av situasjonen med smittefare for covid-19, og at denne aksept 
gjelder kun dersom fortsatt stengning av skoler gjøres gjeldende etter 14. april. 
 

• Aksepten gis under forutsetning av at hele læringsutbytte for dekks- og maskinoffiser utdanningen på 
ledelses nivå er nådd 

• Videre at alle emner i utdanningen er i henhold til krav som er gitt i STCW konvensjonen. 
• For studenter som avslutter sin utdanning på ledelses nivå våren 2020 for hhv. dekks- eller 

maskinoffiser utdanning må det legges til rette for at de kan få gjennomføre sluttvurdering for  
STCW – emner ved hjelp av digital hjemme eksamen, denne kan vurderes med bestått/ikke bestått. 

• For redskapsfagene matematikk, fysikk og norsk benyttes emnekarakterer som sluttvurdering. 
• For å kunne avlegge eksamen må emnekarakter være bestått med minimum karakteren E i alle emner, 

også redskaps-fagene matematikk, fysikk og norsk. 
• Det er den enkelte skole som er ansvarlig for, og kan dokumentere at sikkerheten ved en slik type 

eksamen er ivaretatt fullt ut. Dette vil være gjenstand for kontroll ved senere revisjoner. 
• Likeså må skolene kunne dokumentere at det er den enkelte student som eier sin kompetanse ved 

gjennomføring av en slik type eksamen. 
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MERK, denne aksept er kun gitt for de som allerede er i et planlagt løp i perioden 2019 – 2020 for hhv. dekks- 
eller maskinoffiser utdanningen: 

• FTM01H toårig dekksoffisersutdanning, andre år – ledelses nivå  
• FTM02H toårig maskinoffisersutdanning, andre år – ledelses nivå  

 
Studenter på ledelses nivå som ønsker å opptjene kadett tid i sommer, vil få mulighet til dette selv om de 
mangler enkelte kurs og arbeidskrav. Dette aksepteres under forutsetning om at skolene legger til rette for at 
studentene får anledning til å fullføre manglende kurs og arbeidskrav når skolene igjen er i normal drift.  
 
Det presiseres at dersom kurs ikke er bestått, eller ikke beståtte arbeidskrav og / eller eksamen ikke blir 
bestått, vil ikke slik kadett tid kunne bli godskrevet. 
 
Det gjøres oppmerksom på at skolene må informere sine studenter at det ikke vil være mulig å søke ut 
sertifikater hos Sjøfartsdirektoratet før det foreligger dokumentasjon på eksamen og at de ordinære gjeldende 
krav om kompetanse, fartstid, kadett tid, sikkerhetsopplæring og helseattest er oppnådd. 
 
Rett til å klage 
 
Dette enkeltvedtaket kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet etter forvaltningsloven § 28. Fristen for 
å klage er 3 uker fra vedtaket er kommet fram. Klagen skal sendes til Sjøfartsdirektoratet. Vi gjør oppmerksom 
på at retten til å se sakens dokumenter følger av forvaltningsloven § 18, jf § 19. 
 
  
Med hilsen 
 

 

Per Otto Årland 
senioringeniør 

Odd Konrad Dale 
senioringeniør 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
 
 


