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Hva retningslinjen regulerer Tilrettelegging av eksamen for studenter med toppidrettsstatus. 

Mål Beskrive tilrettelegging av eksamen for studenter med 

toppidrettsstatus. 

Styrende dokumenter Forskrift om opptak, studier og eksamen 

18/00933 Samarbeidsavtale med Olympiatoppen– Tilpasning 

av studier for toppidrettsutøvere 
Avtale om toppidrettsstatus for studenter ved Høgskolen i Innlandet 

Ansvarlig Prorektor utdanning 

 
 
 

 

Ekstern eksamen 
 

1. 
 

Studenter med toppidrettsstatus kan søke om ekstern skoleeksamen i de tilfeller der 

eksamensdato faller sammen med konkurranse eller treningssamling. 

2. 
 

Søknadsfristen er 1 måned før eksamen. Ved uforutsett uttak er seineste søknadsfrist 14 dager før 

eksamen. 

3. 
 

Ekstern eksamen innebærer at studenten har ekstern skoleeksamen i godkjente eksamenslokaler 

og med godkjent eksamensvakt. Eksamen gjennomføres til samme tid og med samme 

eksamensoppgave som brukes på høgskolen. Dersom konkurransen eller samlingen finner sted i 

geografisk nærhet til høgskolens studiesteder vil søknaden ikke bli innvilget. 

4. Med godkjent eksamenslokaler menes møte- eller konferanserom på hotell, skole, ambassade 

o.l. Private hjem godkjennes ikke som eksamenslokale. 

5. 
 

Studenten forplikter selv å skaffe godkjent eksamensvakt som er tilstede i eksamenslokalet under 

eksamen. Med godkjent eksamensvakt menes trener, lagleder, lærer o.l. Eksamensvakten kan 

ikke ha en familiær eller privat relasjon til studenten og må beherske norsk, skriftlig og muntlig. 

6. Eksamensvakten har ansvar for at ekstern eksamen blir gjennomført i tråd med gjeldende 

retningslinjer for eksamenskandidater, eksamensvakt og hovedvakt samt de instrukser som 



 
er gitt for den enkelte eksamen. Dette innebærer å holde et kontinuerlig tilsyn med studenten 

under hele eksamen. Eksamensvakten må sikre forsvarlig oppbevaring og håndtering av 

eksamenspapir, eksamensoppgave og eksamensbesvarelse. Eksamensvakt er også 

kontaktperson for institusjonen under eksamensavviklingen 

7. 
 

Ekstern eksamensavvikling forutsetter at eksamen kan gjennomføres på en upartisk og faglig 

betryggende måte. 
 

Eksamenslokaler og eksamensvakt skal godkjennes av toppidrettsveileder iht. kriterier i punkt 3 

og 5. Kartlegging av mulige eksamensvakter gjøres fortrinnsvis i forbindelse med søknad om 

toppidrettsstatus. 

8. 
 

Krav til digital eksamen kan medføre at ekstern eksamen ikke innvilges eller at eksamen må 

gjennomføres på papir. 

 
 

Annen tilrettelegging av eksamen 
 

8. Toppidrettsstudenter har rett til å få tilgang til kontinuasjonseksamen som sin ordinære eksamen. 

9. Toppidrettsstudenter gis mulighet til å trekke seg fra eksamen inntil dagen før eksamensdato 

dersom man tas ut til konkurranse/samling som kolliderer med eksamen og dette kan 

dokumenteres. I alle andre tilfeller er trekkfrist 14 dager før eksamensdato. 

10. Toppidrettsstudenter er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen dersom man har trukket 

seg, vært syk, ikke bestått eller av andre grunner ikke har avlagt eksamen som planlagt. 

11. Det arrangeres ikke ekstraordinære eksamener for toppidrettsstudenter. 

12. Tilrettelegging etter denne retningslinjen gjelder ikke for obligatorisk praksis. 
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