Om retten og plikten til tilrettelegging av lærested, undervisning og
eksamen ved MF vitenskapelig høyskole
Studenters rett til tilrettelegging av lærested, studier og eksamen og utdanningsinstitusjonenes
tilsvarende plikt til å tilrettelegge er nedfelt i lovverket. Nedenfor finner du nærmere
informasjon om innholdet i denne retten og plikten, og om våre krav til søknaden om
tilrettelegging.

Rett til tilrettelegging
Studenters rett til individuell tilrettelegging av lærested, studier og eksamen fremgår av
likestillings- og diskrimineringsloven § 21:
Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til
egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre
likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.
Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne
vurderingen skal det særlig legges vekt på
a)
tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b)
kostnadene ved tilretteleggingen
c)
virksomhetens ressurser.

Plikt til tilrettelegging
Studentenes rett til tilrettelegging korresponderer med en tilsvarende plikt for skolen til å
sørge for tilrettelegging. I universitets- og høgskoleloven § 4-3 stilles det nærmere krav til
studentenes læringsmiljø. Læringsmiljøet skal blant annet være utformet etter prinsippet om
universell utforming, og ifølge § 4-3 femte ledd skal institusjonen så langt det er mulig og
rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen
må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte studium.

Søknad om tilrettelegging
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF § 31 inneholder nærmere krav til søknaden
om tilrettelegging ved eksamen:
En student som har behov for tilrettelegging ved eksamen, må sende institusjonen skriftlig
søknad om dette innen den frist som gjelder for oppmelding til eksamen i det aktuelle
semesteret. Behovet må dokumenteres med attest fra lege eller annen sakkyndig instans.
Attesten må inneholde en nærmere beskrivelse av behovet for tilrettelegging.
Det kan dispenseres fra søknadsfristen etter første ledd hvis behovet for tilrettelegging har
oppstått etter utløpet av fristen, eller hvis det foreligger andre særlige grunner for å fravike
fristen. Søknad om tilrettelegging skal sendes institusjonen for hver ordinære
eksamensperiode. Det kan gjøres unntak fra dette kravet for studenter med kroniske lidelser.

