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RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING AV STUDIESITUASJONEN OG 
EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN  

 

HENSIKT OG OMFANG 
Formålet med retningslinjen er å sikre like vilkår ved behandling av søknader om 
tilrettelegging av studiesituasjonen uavhengig av studie- eller praksissted. 
 
Retningslinjen er fastsatt i overensstemmelse med: 

• Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 
• Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen 

 

ANSVAR 
Studieavdelingen ved Seksjon for studieadministrasjon.  
 
 
TILRETTELEGGING AV STUDIESEKSJONEN OG EKSAMEN   
 
Det følger av universitets- og høyskoleloven at så langt det er mulig og rimelig, skal 
studiesituasjonen tilrettelegges for studenter med funksjonsnedsettelse eller med 
særskilte behov. 
 
Tilretteleggingen kan ikke være så omfattende at det faglige kravet i utdanningen 
svekkes, eller at deler av studiet ikke blir bestått eller avlagt. Eksamen kan ikke 
tilrettelegges i emner der læringsutbyttebeskrivelsene krever at studentene utfører 
fysiske ferdigheter som for eksempel skyting, arrestasjonsteknikk, utrykningskjøring 
og operative disipliner.  
 
Forespørsler om tilrettelegging av arbeidskrav eller obligatoriske aktiviteter, skal 
rettes til og behandles av faglærer. 
 

1. Generelt om dokumentasjon 

Søknader om tilrettelegging av eksamen må dokumenteres med legeerklæring eller 
erklæring fra annen spesialist innen fagfeltet. Det må fremgå av søknaden og 
dokumentasjonen at behovet for tilrettelegging er av vesentlig karakter og nødvendig 
for å kompensere for det særskilte behovet.   
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Dokumentasjonen må være av nyere dato og må vedlegges hver gang det søkes om 
tilrettelegging. Unntaket fra dette er ved varig funksjonsnedsettelse, hvis dette er 
dokumentert ved førstegangs søknad.  

 
2. Alternativ vurderingsform 

Alternativ vurderingsform er en tilrettelegging av eksamen i fysiske kapasiteter. 
Alternative øvelser som tilbys fremgår av dokumentet «Fysisk trening».  
Søknad om alternativ vurderingsform i eksamen i fysiske kapasiteter som mottas etter 
14 dager før eksamen starter, blir behandlet som dokumentasjon på «gyldig fravær» 
under eksamen.   
 
Dokumentasjonen bør inneholde opplysninger om når funksjonsnedsettelsen eller det 
særskilte behovet oppstod, og varigheten av dette.   
 

3. Tilrettelegging i form av «utvidet tid» på skriftlig eksamen  

Studenter kan søke om utvidet tid til skriftlig eksamen grunnet dysleksi eller andre 
lese- og skrivevansker. Ved diagnosen dysleksi eller andre lese- og skrivevansker, må 
dette dokumenteres med diagnose attest fra logoped, PP-tjeneste eller annen 
sakkyndig instans. Dokumentasjonen må inneholde informasjon om at utvidet tid er 
nødvendig for å kompensere for lese- og skrivevansker.  
Det kan også søkes om utvidet tid på grunn av funksjonsnedsettelse eller andre 
særlige grunner.  
 
For eksamen med varighet på 2 timer eller mindre, gis ikke utvidet tid.  
 
Ved tilretteleggingstiltaket «utvidet tid» til skoleeksamen gjelder normalt følgende: 
a. ½ time for skoleeksamen som varer til og med 4 timer 
b. 1 time for eksamen som varer mer enn 4 timer 
 
Ved tilretteleggingstiltaket «utvidet tid» til hjemmeeksamen gjelder normalt 
følgende:  
a. 1 time for hjemmeeksamen 1 dag (inntil 8 timer)  
b. 2 timer for hjemmeeksamen 1 dag (fra 8-24 timer) 
c. 4 timer for hjemmeeksamen 2 dager (fra 25-48 timer) 
d. 6 timer for hjemmeeksamen 3-5 dager (fra 49-120 timer) 
e. Inntil 48 timer for hjemmeeksamen 6 dager eller mer  
 
Det gis normalt ikke utvidet tid på eksamen uten oppstartstidspunkt, som bachelor-, 
master- og semesteroppgaver etc. Tid på hjemmeeksamen inkluderer lørdager og 
helligdager, kveld og natt.  
 

4. Tilrettelegging for toppidrettsutøvere 

Studenter som representerer Norge internasjonalt, er utøver i elitedivisjon eller er 
knyttet til en av Olympiatoppens satsingsgrupper, kan etter søknad få status som 
toppidrettsutøver ved PHS, jf. forskriften § 4-10 femte ledd. 
 
Det kan søkes for ett semester eller et studieår av gangen innen gjeldende frister. 
Søknaden må dokumenteres med attest fra særforbund eller lignende.  
 
Studenter som har fått status som toppidrettsutøver, kan søke om tilrettelegging av 
studiesituasjonen. Tilretteleggingen kan innebære forlengelse av studieløpet innenfor 
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studierettsperioden, og en individuell utdanningsplan må utarbeides. Studenter med 
status som toppidrettsutøver, kan søke om å få gjøre en oppgave for å kompensere 
for manglende tilstedeværelse i obligatorisk undervisning. Utover dette har 
toppidrettsutøvere samme rettigheter og plikter som andre studenter.  
 
 
 

 
 
 
 

 

 


	HENSIKT OG OMFANG
	ANSVAR

