SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV EKSAMEN
Søknaden leveres til eksamenskontoret i 2.etg. Arne Rettedals hus.

Studentnr.: ______________ Navn: ___________________________________________________
Semesteradresse: _________________________________________________________________
Postnr: _________________ Poststed: ________________________________________________
Studieprogram: ___________________________________________________________________
Søknadsfrister: Høstsemesteret 1. september og vårsemesteret 1. februar
Fakultet (sett kryss):
Det humanistiske fakultet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet
Søknaden gjelder (sett kryss):
Høstsemesteret
Vårsemesteret
Hele studietiden
Tiltak:
Hvilke tiltak/tilrettelegginger mener du må til for at eksamen skal kunne gjennomføres (kryss av)?
Utvidet eksamenstid (§ 3-2 pkt. 4)
Hviletid (f.eks. ved amming) (§ 3-2 pkt. 4)
PC (§ 3-2 pkt. 6)
LingDys (§ 3-2 pkt. 6)
2-språklig ordbok (§ 3-2 pkt. 7)
Annet (må redegjøres for) *
* Annet: Beskriv her hvilke andre tiltak du mener er nødvendig for deg for å kunne gjennomføre
eksamen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Vi gjør oppmerksom som at de forhold det søkes om må dokumenteres av lege, psykolog eller
annen sakkyndig. Dersom søknaden ikke er dokumentert, vil den ikke bli behandlet. Vi viser for
øvrig til eksamensforskriften ved Universitetet i Stavanger av 01.08.2016 § 3-2 som du finner på
baksiden av arket.
Ufullstendige søknader vil bli returnert.
Stavanger, den __________________ Underskrift:_______________________________________

Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av Styret ved Universitetet i

Stavanger i møte 01. august 2016 med hjemmel i Lov av 2005-04-01 nr. 15 om
universiteter og høyskoler § 3-9 og § 3-10

§ 3-2 Særskilt tilrettelegging ved prøving
1. Kandidater som av medisinske eller andre grunner har behov for spesielle ordninger ved den
praktiske gjennomføringen av prøving, må søke om dette innen angitte frister. Særskilt
tilrettelegging kan gis i form av spesiell fysisk tilrettelegging, spesielle hjelpemidler og/eller
utvidet tid til prøving. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre
sakkyndige (f.eks. psykolog, logoped). Søknader som ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil ikke bli
behandlet. Det er universitetet som avgjør hvilken særskilt tilrettelegging som innvilges. Attesten
må inneholde en spesifikasjon av behovet for særskilt tilrettelegging i prøvingssituasjoner.
2. Det kan kun dispenseres fra søknadsfristen dersom behovet for særskilt tilrettelegging ved
prøving oppstår etter fristens utløp. Dette skal dokumenteres ved attest. Kandidaten skal i slike
tilfeller snarest ta kontakt med universitetet. Tidspress kan gjøre at ønsket om spesielle
ordninger ikke kan imøtekommes.
3. Søknad om særskilt tilrettelegging skal leveres for hvert semester. Attest som dokumenterer
behovet skal vedlegges hver søknad. For kandidater med kroniske lidelser eller annet varig
grunnlag for innvilgelse av særskilt tilrettelegging, kan det gjøres unntak fra bestemmelsen i
dette punktet. Søknadsfristen er den samme som frist for semesterregistrering.
4. Det kan innvilges inntil 15 minutter ekstra på skoleeksamener/prøver med varighet til og med 2
timer, ½ time ekstra på skoleeksamener/prøver med varighet til og med 4 timer, og inntil 1 time
ekstra på skoleeksamener/prøver over 4 timer. I helt spesielle tilfeller kan det innvilges utvidet
tid utover dette. Dersom utvidet tid er gitt som ”hviletid”, skal denne tiden brukes utenfor
eksamenslokalet.
5. Det kan innvilges inntil 1 døgn ekstratid på hjemmeeksamener/prøver med varighet på 1 uke,
inntil 2 døgn for hjemmeeksamener/prøver med normert varighet på 2 eller 3 uker og inntil 1
uke for hjemmeeksamener/prøver med normert varighet på 4 til 7 uker. I helt spesielle tilfeller
kan det innvilges utvidet tid utover dette.
6. Studenter med lese- og skrivevansker kan gis tillatelse til å bruke rettskrivningsordbøker eller PC
med retteprogram, såfremt ikke annet fremgår av emnebeskrivelse, fagplan eller studieplan.
Etter eget ønske kan kandidater med lese- og skrivevansker også få vedlagt sine besvarelser en
attest som bekrefter dette.
7. Kandidater som har fått opptak på grunnlag av bestått Bergenstest eller tilsvarende kan etter
søknad gis adgang til å bruke 2-språklige ordbøker og/eller norsk ordbok. Kandidatene kan etter
eget ønske få anledning til å legge ved sine besvarelser en attest som bekrefter at de har annet
morsmål enn norsk.
8. I særskilte tilfeller kan en kandidat etter søknad få oppgaveteksten på engelsk og tillatelse til å
besvare oppgaven på engelsk. Slik søknad behandles av dekan. Annet morsmål enn norsk gir i
seg selv ikke grunnlag for andre særordninger.
9. Alternative prøvingsformer kan benyttes for kandidater som pga. kroniske lidelser eller sterke
funksjonshemninger ikke kan gjennomføre prøving på ordinær måte. Avgjørelsen treffes av den
dekan som har faglig ansvar for emnet. Forutsetning for å kunne innvilge alternativ prøvingsform
eller bruk av annet språk enn norsk/skandinavisk, er at dette tilfredsstiller de krav til mestring
som stilles i rammeplan og krav om mestring i fremtidig yrke.

