SØKNAD OM TILRETTELAGT EKSAMEN
Del 1

Etternavn

Fornavn

Søknad mottatt:

Gateadresse, postnummer og poststed

Søknad og
dokumentasjon
sendes pr post til:

Studentnummer
Telefon

E-post

Kull/studium

Avdeling

Høgskolen i Østfold
Postboks 700
1757 Halden

Søknaden gjelder følgende eksamen(er), fyll ut emne og dato (dersom kjent):
Emnekode

Emnenavn

Eksamensdato

Emnekode

Emnenavn

Eksamensdato

Emnekode

Emnenavn

Eksamensdato

Ønsker én eller flere av følgende hjelpemidler/tilrettelegginger:




Utvidet tid ved skriftlige skoleeksamen(er)



Utvidet tid ved hjemmeeksamen(er)
Bekreftelse til sensor vedrørende lese- og
skrivevansker vedlegges besvarelsen:







Bruk av PC

Bruk av ordbok. Angi språk:
Annet, oppgi hva:

Kun ved eksamen med kandidatnummer
(anonymisert attest)
Ved alle eksamener, også når innleveringen
er på navn(ikke anonymisert attest)
(Gjelder ikke muntlig/praktisk eksamen)

Tilleggsinformasjon:

Periode:

Vårsemester



Høstsemester



Hele studietiden



RETNINGSLINJER
Tilrettelegging under eksamen blir regulert i Forskrif t f or eksamen og studierett v ed Høgskolen i Østf old § 11. Forskrif ten og mer inf ormasjon om tilrettelagt eksamen er
tilgjengelig i Studenthåndboken på www.hiof.no/student
* Søknaden må dokumenteres med attest f ra lege eller andre sakky ndige, f or eksempel logoped eller psy kolog. Dokumentasjon skal v ære av ny ere dato og normalt
ikke eldre enn ett år.
* Tilrettelegging som v il medf øre reduksjon i de f aglige krav som stilles v ed det enkelte studium kan ikke innv ilges.
* Attesten må inneholde en spesif ikasjon av behov et f or tilrettelegging i eksamenssituasjonen. Del 2 av dette skjemaet kan beny ttes til utf ylling hos lege/sakky ndig. Selv
om sakky ndig person har anbef alt hjelpemidler i sin dokumentasjon, må studenten i tillegg selv spesif isere hv a han/hun ønsker av hjelpemidler i sin søknad.
* Ved søknad om tilrettelagt eksamen på grunnlag av annet morsmål enn norsk, må botid i Norge normalt dokumenteres med bekref telse f ra f olkeregister.
* Ved søknad om utv idet tid v ed amming, må bekref telse på grav iditet med f orv entet termin, kopi av f ødselsattest eller annet v edlegges.
* Bekref telse på innv ilget tilrettelegging må medbringes til skoleeksamen og/eller v ed innlev eringstidspunkt f or hjemmeeksamener.
FRIST FOR SØKNAD OM TILRETTELAGT EKSAMEN
15. september for eksamener i høstsemesteret
1. mars for eksamener i vårsemesteret
Det kan gjøres unntak f ra f risten v ed uf orutsette behov . Avdeling f or helse- og sosialf ag har andre f rister.
Frist f or søknad om tilrettelegging f or eksamen som av v ikles utenom ordinær eksamensperiode i slutten av hv ert semester, er tre – 3 – uker f ør eksamensdato. Kontakt
din studiestedsadministrasjon f or mer inf ormasjon.

Dato

Sted

HiØ 04.05.2015 [P360 14/04055].

Studentens underskrift

DOKUMENTASJON PÅ BEHOV FOR TILRETTE LAGT EKSAMEN
Del 2
TIL ORIENTERING
Tilrettelagt eksamen er regulert i Forskrift for eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, § 11.
Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for forlenget tid eller andre
tilrettelegginger til eksamen, må søke om dette på eget skjema og innen fastsatte frister.
Alle søknader må dokumenteres av lege/sakkyndig person. Av attesten må det fremgå om den
nedsatte yteevnen er midlertidig eller kronisk, hvilke konkrete begrensninger funksjonshemmingen
medfører i eksamenssituasjonen dersom dette ikke er innlysende, og hvilke tiltak legen/sakkyndig
anbefaler under eksamen for å oppveie de ulemper funksjonshemmingen medfører.
Tilrettelagt eksamen kan innvilges, men bare når studenten har vesentlig vanskeligere
eksamenssituasjon enn andre studenter – eksamenskandidatene skal i størst mulig grad prøves likt.
Allergi er eksempel på funksjonshemming som ikke automatisk gir rett til tilrettelagt eksamen dersom
kandidaten bruker medikamenter som i høy grad demper allergireaksjoner uten å gi bivirkninger,
likeså gir graviditet i seg selv ikke automatisk rett til tilrettelegging dersom vedkommende ikke har
begrensninger under eksamenssituasjonen som følge av graviditeten.
Vi ber lege/sakkyndig fylle ut nedenstående opplysninger. Studenten samtykker i at opplysningene blir
gitt ved selv å legge ved utfylt attest fra lege.
Fylles ut av lege/sakkyndig
Studentens navn

Fødselsnr.

Kort beskrivelse av sykdom/funksjonshemming/lidelse:

Sykdommens/funksjonshemmingens/lidelsens art:

Kronisk



Akutt/midlertidig



Hvilke begrensninger med fører sykdommen/funksjonshemmingen/lidelsen i
eksamenssituasjonen?

Anbefalt tiltak under eksamen:

Perioden tiltak(ene) anbefales (særlig aktuelt ved allergi):

Vår



Dato

Høst



Hele studietiden



Lege/sakkyndiges underskrift og stempel

HiØ 04.05.2015 [P360 14/04055].

