Retningslinjer for behandling av søknader om permisjon

Hva retningslinjen regulerer

Behandling av søknader om permisjon fra studier

Mål

Forvaltning av søknader om permisjon for studenter ved Høgskolen i
Innlandet

Styrende dokumenter

FOR-2017-01-26-98 Forskrift om opptak, studier og eksamen
ved Høgskolen i Innlandet § 5-5
LOV-2005-04-01-15 Lov om universiteter og høyskoler § 4-5
LOV-1967-02-10 Forvaltningsloven

Ansvarlig

Rektor

Aktiviteter
1.

2.

Vurderingskriterier
Alle søknader om permisjon vurderes i henhold til forskrift om opptak, studier og eksamen ved
Høgskolen i Innlandet § 5-5 og Lov om Universiteter og høyskoler § 4-5
Søknad og krav til dokumentasjon
Søknad om permisjon sendes på søknadsskjema som finnes på www.inn.no.
Søknaden skal være dokumentert med legeattest av ny dato, innkalling til førstegangstjeneste,
bekreftelse på termin eller fødselsattest, bekreftelse på at søker innehar studentpolitiske verv
eller dokumentasjon på andre særskilte grunner.
Det er studentens ansvar å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon.

3.

Grunner til å få innvilget permisjon
Det innvilges permisjon ved
 fødsel/adopsjon, omsorg for barn
 førstegangstjeneste
 sykdom
 studentpolitiske verv
 andre særskilte grunner
Fødsel/adopsjon og omsorg for barn: Studentene har i henhold til uh-loven § 4-5 rett til
permisjon fra studiene under svangerskap og omsorg for barn.
Det kan innvilges permisjon for studenter som har omfattende studentpolitiske verv. Omfang av
verv må vurderes i hvert tilfelle. Heltidsverv gir grunnlag for permisjon, mens det ikke innvilges
permisjon for studenter som sitter i studentutvalg og er klassetillitsvalgte.

Andre særskilte grunner kan f.eks være alvorlig syke barn eller andre velferdsmessige årsaker.
Søknader vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Reservert studieplass
Nye studenter som søker om permisjon for hele første studieår innen 3 uker etter at tilbud om
studieplass er mottatt, og iht kriterier for innvilgelse av reservert studieplass, skal få sin søknad
behandlet som en søknad om reservert studieplass, ikke søknad om permisjon.

4.
5.

Avlagte studiepoeng
Det er ingen krav til antall avlagte studiepoeng for å få innvilget permisjon.
Permisjonens varighet
Det innvilges permisjon normalt for inntil ett år av gangen. I særskilte tilfeller kan det innvilges
permisjon ut over ett års varighet, for eksempel for studenter på deltidsstudier. Slike søknader
vurderes i hvert enkelt tilfelle.
En student kan få innvilget permisjon for et helt semester eller et helt studieår av gangen.
Det er ingen begrensning på hvor mange ganger en student kan få permisjon i løpet av en
studierettsperiode, så lenge studenten har grunnlag til å få innvilget permisjon. Studenter må
sende inn ny søknad, med ny dokumentasjon, ved eventuelt utvidelse utover innvilget
permisjonsperiode.

6.
7.

8.

9.

Studierett
I perioder der studenter har permisjon fra høgskolen løper ikke studieretten.
Tilbakevirkende kraft
Det innvilges ikke permisjon med tilbakevirkende kraft lenger tilbake enn inneværende
semester/studieår.
Enkelteksamener i permisjonstiden
Studentene kan ta enkelteksamener i løpet av permisjonstiden. Semesteravgift må da betales.
En student vil ikke få innvilget permisjon dersom han/hun planlegger å følge normal eller
tilnærmet normal studieprogresjon i permisjonsperioden.
Fravær på enkelteksamener
Det innvilges ikke permisjon for fravær på enkelteksamener. Dersom studenten er syk i
forbindelse med eksamen, vil studenten har rett til kontinuasjonseksamen når den arrangeres, iht.
forskriftens § 6-8.
Etter avsluttet permisjon

10. Det skal legges til rette for at studenter som er i permisjon kan gjenoppta sine studier så raskt
som mulig etter endt permisjon. Studenten må forholde seg til den til enhver tid gjeldende
studieplan og pensum.
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