SØKNAD OM UTVIDET TID VED
HJEMMEEKSAMEN, BACHELOR- ELLER
MASTEROPPGAVE
Se baksiden for nærmere informasjon om rammer for utvidet tid og søknadsfrist.

Vennligst fyll ut alle feltene i skjemaet:

Studentnr:

Fødselsnr:

Telefon:

Navn:
Adresse:
Postnr:

Sted:

Emnekode:

Emnenavn:

Studieprogram:
Opprinnelig
innleveringsfrist:

Jeg søker om følgende
ny innleveringsfrist:

Begrunnelse for søknad
(må dokumenteres, se baksiden):

Sted:

Dato:

Veileder/studiekoordinator anbefaler at
studenten får innvilget søknaden

Underskrift:

Underskrift:

Utvidet tid ved hjemmeeksamen
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.
Det kan innvilges utvidet tid ved hjemmeeksamen ut i fra varigheten til den enkelte eksamen:
Hjemmeeksamen, 1 ukes varighet: inntil 1 døgn
Hjemmeeksamen, 2-3 ukers varighet: inntil 2 døgn
Hjemmeeksamen, 4-7 ukers varighet: inntil 1 uke
I helt spesielle tilfeller kan det innvilges utvidet tid utover dette.
Søknadsfrist: Senest 3 uker før innleveringsfrist
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.
(Jf. Forskrift om studier og eksamen ved UiS, § 3-2, nr. 1 og nr. 4)

Søknad om utsatt innleveringsfrist for bachelor- og masteroppgave
Du kan søke om utsatt frist på innlevering av bachelor-, kandidat- og masteroppgave dersom
du har gyldig fravær.
Følgende forhold anses som gyldig fravær: A) Egen sykdom eller barns sykdom dersom barnet har behov

for tilsyn. B) Dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til. C) Begravelse eller
bisettelse. D) Pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte et annet sted på det tidspunkt
eksamen avholdes. E) Folkevalgte som må delta på nødvendige møter i kraft av deres tillitsverv som kommunale,
fylkeskommunale eller nasjonale politikere. F) Nødvendig fravær i anledning treningssamling/konkurranse (kun
for toppidrettsutøvere) G) Kolliderende eksamener på samme studieprogram dersom ingen av de aktuelle
eksamener tidligere er bestått. H) Uforutsette hendelser ved transport til eksamen som umuliggjorde oppmøte.
I) Andre forhold som gjør det sterkt urimelig at studenten gjennomfører en vurdering.

For bachelor- eller fordypningsoppgaver kan det ikke innvilges lenger frist enn 2 uker. For
masteroppgaver kan det ikke innvilges lenger frist enn 4 uker.
(Jf. Forskrift om studier og eksamen ved UiS, § 2-11, nr. 8, samt Regler og vilkår for
godkjenning av gyldig fravær, fastsatt av Utdanningsutvalget, 25. mai 2016)
For at kandidaten skal kunne få innvilget utsatt innleveringsfrist, må søknad og
dokumentasjon for gyldig fravær være administrasjonen i hende innen 5 dager etter
innleveringsfristen.

