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1.

Individuell tilrettelegging til eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper en
funksjonsnedsettelse medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det
i størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt. Tilretteleggingen
skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved den enkelte eksamen.
Tilretteleggingen skal være slik at eksamensprestasjonen kan vurderes etter de
fastsatte faglige kriterier.

2.

Søknadsfristen for tilrettelegging av eksamen er 15. september for eksamen i
høstsemesteret og 1. februar for eksamen i vårsemesteret. For eksamener som
avholdes før nevnte datoer er søknadsfristen 1 måned før eksamen. Det skal normalt
søkes for hver eksamensperiode, men dersom grunnlaget for tilretteleggingen er av
permanent karakter kan det gjøres unntak fra dette. Når høgskolen fatter vedtak om
tilrettelegging skal det klart framgå hvilke eksamener eller semester vedtaket er knyttet
til. Dersom behovet for tilrettelegging oppstår akutt kan det gjøres unntak fra
søknadsfristen. I slike tilfeller kan man bare forvente tilrettelegging i form av enkle tiltak
som for eksempel utvidet tid.

3.

Det søkes på eget skjema. Søker skal ikke oppgi særlige kategorier av
personopplysninger i skjema. Dokumentasjon sendes/leveres til høgskolen innen
søknadsfristen.

4.

Søknad om tilrettelegging ved eksamen må inneholde dokumentasjon fra lege eller
sakkyndig, og beskrive behovet for tilrettelegging av eksamen.
Følgende krav gjelder for dokumentasjonen fra sakkyndig instans:
• Dokumentasjonen skal bekrefte kandidatens helsetilstand i eksamenssituasjonen.
• Dokumentasjonen må helt eksplisitt spesifisere hvilke konsekvenser
tilstanden har for selve gjennomføringen av eksamen, herunder også
beskrivelse av virkninger/bivirkninger av medisinering eller andre forhold som
kan ha betydning i eksamenssituasjonen.
• Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre den gjelder varig
fysisk nedsatt funksjonsevne og åpenbare kroniske lidelser.

•
•
•

Attesten skal være utskrevet på originalpapir og være stemplet ved
sakkyndigs underskrift.
Det må gå klart frem av dokumentasjonen om det er snakk om en
varig eller tidsavgrenset tilstand.
For søknad om tilrettelegging av eksamen på grunn av lese- og
skrivevansker, dysleksi eller dyskalkuli må behovet dokumenteres med
rapport, utredning e.l. fra sakkyndig på fagområdet.

Dokumentasjonen må være utfyllende nok til å kunne vurdere hvilke tilrettelegging som
kan være aktuell. Det er høgskolen, og ikke sakkyndig som avgjør hvilke tiltak som er
hensiktsmessige innenfor regelverket og de ressurser som står til høgskolens rådighet.
5.

Eksempler på tilrettelegging kan være:
• Utvidet eksamenstid
• Bruk av hjelpemidler som datamaskin, ergonomisk utstyr, ordbok
• Tilpassing av arbeidsplass som tilpasset bord, stol, mindre rom
• Opplesing av oppgave
• Bruk av spesialrom på studiestedet
• Endring av eksamensordning
Listen er ikke uttømmende.

6.

Utvidet tid ved eksamen.
Ved behov for utvidet tid ved eksamen med tilsyn kan det gis inntil 25 % av normal
eksamenstid, maksimalt en time.
Utvidet tid på eksamen med tilsyn vil normalt være:
• 15 minutter for eksamen som varer til og med 2 timer
• ½ time for eksamen som varer til og med 4 timer
• 1 time for eksamen som varer mer enn 4 timer
Ved hjemmeeksamen gis det maksimalt 48 timer utvidet tid.
Utvidet tid på hjemmeeksamen vil normalt være:
• 1 time for hjemmeeksamen av inntil 8 timers varighet.
• 2 timer for hjemmeeksamen av 8 til 24 timer varighet.
• 4 timer for hjemmeeksamen av 25 til 48 timers varighet.
• 6 timer for hjemmeeksamen av 49 til 120 timers varighet.
• Inntil 48 timer for hjemmeeksamen som har en variget på 6 dager eller mer.
Det gis normalt ikke utvidet tid på eksamen uten oppstartstidspunkt, som bachelor
og masteroppgaver, semesteroppgaver etc.
Bestemmelsen om utvidet tid gjelder normalt bare for tilrettelegging av individuell
eksamen.
Religiøse høytidsdager gir normalt ikke rett til utvidet tid ved skoleeksamen.

7.

Studenter med dokumentert dysleksi, andre lese- og skrivevansker eller annet morsmål
enn norsk kan etter eget ønske få merket eksamensbesvarelsen eller lagt ved en
anonymisert attest som stadfester dette.
En anonymisert attest har som hensikt å gjøre sensor kjent med årsaksforholdet. En
attest gir ikke grunnlag for å redusere de faglige krav knyttet til en eksamen.
Studenter med annet morsmål enn norsk gis ikke utvidet tid på dette grunnlaget.

8.

Endring av eksamensordning er å anse som en omfattende tilrettelegging som
forutsetter utfyllende dokumentasjon. I slike saker skal det alltid gjennomføres en
samtale med søker. Læringsutbyttebeskrivelsene legges til grunn for vedtaket. Som
grunnlag for vedtaket skal det foreligge en uttalelse fra emneansvarlig om at
tilretteleggingen ikke innebærer en reduksjon av de faglige krav.
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