SØKNAD OM SPESIELL TILRETTELEGGING AV EKSAMEN
Før søknaden leveres må du lese igjennom § 22 i Forskrift om studier og eksamen
ved Lovisenberg diakonale høgskole AS ( se baksiden)

Navn:

__________________________________

Studentnummer:

______________

Studium:

__________________________________

Søknadsfrister:
Høstsemesteret: 1.oktober
Vårsemesteret: 1. mars
Prøve i legemiddelregning:
4 uker før prøven avholdes

Spesifiser behovet for tilrettelegging:
Behovet gjelder enkeltemner/eksamener
Behovet er permanent/kronisk og gjelder hele studietiden
Søknad om spesiell tilrettelagt eksamen skal fremmes for hver ordinære eksamensperiode. Unntak kan gjøres
ved kroniske tilfeller.

Fylles ut ved behov for tilrettelegging på enkeltemner/eksamener:
Spesifiser behovet for tilrettelegging pr eksamen i tabellen under:
Emnenavn
Eksamensdato
Hvilken tilrettelegging søker du om?

Fylles ut når behovet er permanent/kronisk tilstand
Vurderingsform: eksempel skoleeksamen eller hjemmeeksamen
Vurderingsform

Hvilken tilrettelegging søker du om?

Utfyllende opplysninger :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
VIKTIG:
Behovet for tilrettelagt tid må dokumenteres av lege eller attest fra annen sakkyndig. Legeattest/sakkyndig må gi en kort vurdering av
funksjonshemmingens/sykdommens omfang og varighet. Dokumentasjonen må være av nyere dato, normalt ikke eldre enn 2 år. Den må si
noe om hva slags tilrettelegging som er ønskelig i din situasjon.
Norsk som 2. språk: Studenter som har norsk som 2. språk kan søke om utvidet eksamenstid samt bruk av ordbok. Det er ikke behov for
legeattest, men det er nødvendig å legge ved dokumentasjon på at norsk er ditt 2. språk.
Utvidet tid eller bruk av hjelpemidler skal kompensere for funksjonshemming eller spesiell midlertidig situasjon, men skal ikke gi bedre
eksamensvilkår enn hva øvrige studenter ha.

Sted

Dato

Underskrift

Utdrag fra Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS
Forskriften kan leses i sin helhet på Lovdata: http://lovdata.no/for/sf/kd/kd-20120612-0678.html

§ 22 Tilrettelagt eksamen og alternative vurderingsformer
22.1 Kandidater som av medisinske eller andre tungtveiende grunner har behov for å
avlegge eksamen under særskilte vilkår, må sende søknad til studieadministrasjonen
innen oppmeldingsfristen. Behovet må dokumenteres med legeerklæring eller
erklæring fra annen sakkyndig. Erklæringen må inneholde en nærmere begrunnelse for
hvorfor det er behov for særordning i eksamenssituasjonen. Dokumentasjonen skal
være av nyere dato, normalt ikke eldre enn 2 år. En kandidat som etter fristens utløp
søker om å avlegge eksamen under særskilte vilkår, har rett til å få sin sak behandlet,
dersom vedkommende godtgjør at grunnlaget for søknaden er kommet opp etter at
ordinær søknadsfrist er utløpt. Dersom behovet for særordning er permanent, kan det
søkes om å få godkjent særordningene for hele studieperioden.
Særordninger høgskolen legger til rette for, er eksempelvis:
a) Utvidet tid.
b) Bruk av ordbøker
c) Bruk av PC på eksamen under tilsyn
22.2 Det kan gis tillatelse til at alternative vurderingsformer benyttes for kandidat som på
grunn av varige lidelser eller funksjonshemninger, eller av andre særskilte grunner
ikke kan gå opp til eksamen med ordinær vurderingsform. Høgskolestyret eller det
organ de oppnevner, kan innvilge at en kandidat får avvikende eksamensform.
Søknaden må være begrunnet med dokumentasjon fra sakkyndig instans.
22.3 Dersom tungtveiende grunner foreligger, kan høgskolestyret eller det organ de
oppnevner, godkjenne at eksamen avvikles utenfor institusjonen, dersom dette kan
skje under betryggende kontroll. Kandidaten må sende skriftlig begrunnet søknad og
dekke alle utgifter selv.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM SPESIELL TILRETTELEGGING AV EKSAMEN
Fylles ut av lege/sakkyndig
Spesiell tilrettelegging av eksamen reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale
høgskole AS § 22
Studentens navn

Fødselsnummer

1. Spesifiser om sykdommen/funksjonshemmingen/diagnosen er kronisk, eventuelt om den utarter seg ved
spesielle perioder/årstider

2. Spesifiser om studenten får behandling/hjelp for sine problemer

3. Spesifiser hvilke problemer sykdommen/funksjonshemmingen/diagnosen medfører i eksamenssituasjonen

4. Kort beskrivelse av studentens behov for spesiell tilrettelegging og hvilke tiltak som er nødvendige for at
studenten skal kunne gjennomføre eksamen ( ekstra tid, bruk av PC, eget rom, ammerom e. l)

5. Annet

Sted

Dato

Legen/spesialistens underskrift og stempel

