SØKNAD OM TILRETTELEGGING VED EKSAMEN
Søknadsfrist: Høstsemester 1. september og vårsemester 1. februar.
Søknad og dokumentasjon leveres til kontaktperson for studenter med tilretteleggingsbehov
Torunn Johansen (rom 363), eller sendes til MF vitenskapelig høyskole, v/Torunn Johansen,
Pb 5144 Majorstuen, 0302 Oslo innen fristen 1.sept/1.feb

Etter- og fornavn:
Personnummer (11 siffer): _____ _____ _____ _____ _____ _____ –– _____ _____ _____ _____ _____
Semesterregistrert adresse:
Postnummer:

Poststed:
Mob/tlf:

E-post:
Studieprogram: ___________________________________
Har du tidligere søkt tilrettelegging på MF? Nei

Ja

Søknaden gjelder: * Inneværende studieår

Når sist?

 Ferdig: høst / vår 20

* Hele studietiden

Undertegnede søker om følgende tilrettelegging ved eksamen (kryss av, evt. spesifiser):
Det må være samsvar mellom søknaden og attesten(e)
Kryss av:

Utvidet eksamenstid
PC (MFs datamaskin med Words retteprogram)
(Evt. LingDys)

Skrive på papir uten gjennomslag, evt. med blyant/tusj
Hvis annet morsmål enn norsk/svensk/dansk: Bruk av ordbok/-bøker, hvilke?
Bruk av et annet språk enn norsk, hvilket?
Annet, f.eks. søknad om alternative eksamensformer (spesifiser), evt. tilleggsinformasjon:
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Hvorfor søker du om tilrettelagt eksamen?

«Eksamen» inkluderer ikke studiekrav og i utgangspunktet ikke kortprøve.

Krav om dokumentasjon:
I tillegg til å levere søknadskjema, må du også kunne dokumentere behovet for tilrettelegging ved
eksamen. Eksempler på godkjent dokumentasjon kan være fra lege, psykolog, PP-tjeneste, logoped,
fysioterapeut eller annet kvalifisert helsepersonell.
Det må fremgå av dokumentasjonen hva som er årsaken til tilretteleggingsbehovet, hvorvidt
behovet skyldes vedvarende sykdom eller om sykdommen er midlertidig/tidsbestemt, og
begrensninger/ulemper dette medfører i en eksamensituasjon.
På side 3 er det lagt ved et skjema til utfylling av lege/sakkyndig. Dette, eller annen tilfredsstillende
dokumentasjon, skal være vedlagt søknaden, eller ettersendes så raskt som mulig. Ved dysleksi
vedlegges utredning fra logoped/sakkyndig. Dersom søknaden kun gjelder bruk av ordbøker /bruk
av morsmål, trenger man ikke dokumentasjon.
Dokumentasjonen skal være av nyere dato. All dokumentasjon må være kopiert fra
originaldokument og godkjent med signatur og stempel for «rett kopi». Fotokopi av «rett kopi» blir
ikke godtatt.
Vedlagt følger/ettersendes:

Kryss av:

Legeattest som skal inneholde opplysninger som trengs for at vi kan se hvilke(n)

tilrettelegging(er) som er ønskelige/nødvendige og tidsperiode: langvarig/tidsbestemt.
jf. skjema "Attest fra lege/sakkyndig vedrørende søknad om tilrettelagt eksamen"

Attest fra logoped / dysleksiattest
Attest fra psykolog eller andre fagpersoner
Dokumentasjon blir ettersendt snarest, på uke nr.:
Fristen for å ettersende dokumentasjon er senest 3 uker etter søknadsfristens utløp.
For studenter med dysleksi: Sensorene informeres anonymisert om dysleksi, dersom dette har vært grunnlag
for tilrettelegging.
Dato:

Underskrift:

For mer informasjon og veiledning om tilrettelegging/utfylling av skjema: ta kontakt med kontaktperson for
studenter med tilretteleggingsbehov Torunn Johansen (rom 363, tlf: 22 59 06 55, tilrettelegging@mf.no).
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Dette skjemaet medbringes og fylles ut av lege/sakkyndig, med mindre annen tilfredsstillende
dokumentasjon kan vedlegges (ved dysleksi vedlegges utredning fra logoped/sakkyndig. Dersom
søknaden kun gjelder bruk av ordbøker/bruk av morsmål, trenger man ikke dokumentasjon).

Attest fra lege/sakkyndig vedrørende søknad om tilrettelagt eksamen v/MF
Se utfyllende informasjon på neste side

Studenter som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse har behov for
tilrettelegging ved eksamen, kan søke om dette. Tilrettelegging skal kompensere for
forskjellige vansker slik at studenten i størst mulig grad kan avlegge eksamen på lik
linje med andre studenter. Dette kan gjelde både vedvarende og midlertidige tilfeller
av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Tilretteleggingen skal imidlertid ikke
være så omfattende at den representerer en fordel i forhold til andre studenter.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utfylles av lege/sakkyndig:

Navn på pasient:
Fødselsnummer:
Studentens sykdom/funksjonsnedsettelse er:
Akutt:
Langvarig/permanent:

Med utsikter for forbedring:

På hvilken måte skaper dette begrensinger/ulemper for studentens gjennomføring av eksamen?
Dersom dette arter seg ulikt for eksamensformene skriftlig-, muntlig-, og hjemmeeksamen, vennligst
presiser.

Hvilke(t) tiltak anbefales for at studenten skal kunne gjennomføre eksamen på linje med andre
studenter?

Dato: _______ Lege/sakkyndig signatur:______________________ Stempel
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Til lege/sakkyndig: Utvidet informasjon om praksis for tilrettelegging
I tillegg til å levere søknadskjema, må behovet for tilrettelegging dokumenteres av
lege eller sakkyndig. Det er imidlertid studieadministrasjonen som avgjør hvilket
tilbud MF kan gi når det gjelder eksamenstilrettelegging.
Eksempler på grunner til tilrettelegging:
•
•
•
•
•
•

Dysleksi
Sykdom
Medisinbruk
Graviditet/amming
Fysisk-, og/eller psykososial funksjonsnedsettelse
Andre årsaker til nedsatt arbeidsevne

Eksempler på ulike tilrettelegginger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvidet skrivetid
Hviletid
Ammetid
PC: Studenter med kroniske/akutte lidelser (f.eks. i håndledd, nakke, skulder,
eller kronisk utmattelse) og studenter med betydelige lese- og skrivevansker
kan etter søknad innvilges bruk av eksamens-PC og/eller utvidet tid.
Tusj/blyant uten gjennomslag: Studenter med senebetennelse eller andre
muskel- og skjelettplager som ikke kan skrive hardt nok kan søke om å skrive
på papir uten gjennomslag.
Mindre rom
Alternativ vurderingsform
Opplesing av oppgavetekst/besvarelse og/eller tilrettelagt oppgaveark (
Tegnspråktolk
Kontorstol, fotkrakk eller større bord
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