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Hva retningslinjen regulerer Tilrettelegging for studenter med toppidrettsstatus 

Mål Sikre tilrettelegging for toppidrettsstudenter ved Høgskolen i 

Innlandet 

Styrende dokumenter Samarbeidsavtale mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske 

og Paralympiske komite (NIF) og Høgskolen i Innlandet. 

 

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN. 

Ansvarlig Prorektor utdanning/studiedirektør 

 

 

 

Aktiviteter  

1.  Forlengelse av studieløp: 

I henhold § 5 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN har den som har akseptert 

tilbud om studieplass, studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studieprogrammet 

han eller hun er tatt opp til. Dersom studenten er forsinket i studiene i forhold til normert tid, 

beholdes studieretten i inntil ett år i tillegg. I særlige tilfeller kan studieretten utvides ytterligere. 

 

Studenter med toppidrettsstatus er unntatt denne bestemmelsen.  

Studenter med toppidrettsstatus skal tilbys en individuelt tilpasset utdanningsplan basert 

på den belastning utøver har på idrettslige aktiviteter.  

 

Toppidrettsstudentene har slik mulighet til å fordele studiebelastningen over flere år. 

Dette er en forutsetning for enkelte toppidrettsstudenter skal kunne drive med sin idrett 

samtidig med at de studerer. 

 

Toppidrettsstudenter må ha minst 50 % studieprogresjon. (Eks: 6 års studierett på et 

heltids bachelorstudium). Toppidrettsveileder, sammen med student, setter sammen en 

plan som inneholder de emner som gjør at gjennomføringen av studiet blir best mulig for 

utøveren.  

2.  Fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet:  

Toppidrettsveileder ved HINN samarbeider med studieadministrasjon, fakultet og 

emneansvarlige om å finne gode og fleksible løsninger på obligatoriske aktiviteter. 

Obligatorisk aktivitet omfatter bl.a. skriftlige arbeidskrav, fremlegg, deltakelse i grupper 

eller obligatorisk oppmøte på undervisning der disse kolliderer med samlinger, 



 

 

konkurranser og representasjon. I utgangspunktet skal det stilles de samme faglige 

kravene til toppidrettsstudenter som ordinære studenter, likevel skal det kunne gis 

tilrettelegging slik at det skal være mulig å gjennomføre studiene.  

 

Tilrettelegging kan for eksempel skje i form av tidligere eller utsatt innlevering på 

skriftlige arbeidskrav.  

 

Obligatorisk deltakelse er den største utfordringen for utøvere som er mye på reise. 

Gjennom erfaring og samarbeid søkes å finne gode løsninger som gagner alle parter.  

3.  Tilrettelegging på eksamen 

 

Se egne retningslinjer for tilrettelegging på eksamen for toppidrettsstudenter. 

4.  Studenter med toppidrettsstatus har for øvrig de samme plikter og rettigheter som ordinære 

studenter. 
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