Søknad om studiepermisjon / Utsatt studiestart
Søknadsfrist: 1. september / 1. februar

Det kan dispenseres fra søknadsfristen hvis behovet for permisjon har oppstått etter utløpet
av fristen, eller hvis det foreligger andre særlige grunner for å fravike den.
Søknaden fylles ut elektronisk og sendes med nødvendige vedlegg via Digipost til MF vitenskapelig
høyskole. Dersom du ikke kan sende søknaden via Digipost, må søknaden og relevant dokumentasjon
sendes via brevpost eller leveres i Studieresepsjonen i åpningstiden. Vennligst ikke send personsensitive
opplysninger per e-post.

Navn:

Studentnr:

Jeg studerer/har fått opptak til (studium og år):
Jeg søker permisjon i tidsrommet (fra dato, til dato):
ELLER
Jeg søker om utsatt studiestart i tidsrommet (fra dato, til dato):

Begrunnelse for søknaden:

Relevant dokumentasjon vedlegges. Dokumentasjonen skal være av nyere dato.

Dato: …………………………….

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF
vitenskapelig høyskole
§ 14.Permisjon
1.

Studenter som får barn under studiene, har rett til permisjon etter universitets- og høyskoleloven §
4-5.

2.

Helse- og velferdsforhold, tjenesteplikt i Forsvaret, politiske verv og andre forhold som
vanskeliggjør normal studieaktivitet, kan etter søknad også gi grunnlag for å innvilge permisjon.
Ved vurdering av søknaden vil grunnlaget for søknaden og i hvilken grad dette vanskeliggjør
studieaktivitet, bli vektlagt. Studentens studieprogresjon kan også trekkes inn i vurderingen.

3.

Permisjonssøknaden skal begrunnes og sendes studieadministrasjonen innen fristen for
semesterregistrering i det semesteret det søkes om permisjon. Det kan dispenseres fra
søknadsfristen hvis behovet for permisjon har oppstått etter utløpet av fristen, eller hvis det
foreligger andre særlige grunner for å fravike den. Relevant dokumentasjon skal vedlegges
søknaden.

4.

Permisjon etter annet ledd gis som hovedregel for inntil to semestre og fortrinnsvis for hele
semestre. Institusjonen kan i særlige tilfeller innvilge permisjon for en lengre periode. Ved
vurdering av permisjonens lengde skal det, i tillegg til momentene i annet ledd, ses hen til hvilke
konsekvenser avbruddet får for studentens utdanningsplan.

5.

Det skal legges til rette for at studenten etter endt permisjon så langt mulig skal kunne gjenoppta
studiene på tilsvarende nivå som før permisjonen forutsatt at studietilbudet fortsatt eksisterer.
Studentens utdanningsplan må tilpasses gjeldende studieplan på det tidspunktet studiene
gjenopptas.
Endret ved forskrift 3 april 2018 nr. 627 (i kraft 1 mai 2018).

§ 14a.Utsatt studiestart
Institusjonen kan etter søknad innvilge utsatt studiestart ved opptak til studieprogram. Utsatt
studiestart innvilges som hovedregel for en periode på to semestre.
Søknaden skal begrunnes og sendes studieadministrasjonen innen fristen for semesterregistrering i
det semesteret det søkes om utsettelse. Institusjonen kan be om at det vedlegges relevant dokumentasjon.

Tilføyd ved forskrift 3 april 2018 nr. 627 (i kraft 1 mai 2018).

