RETNINGSLINJER FOR TILRETTELEGGING VED EKSAMEN
Retningslinjene er utfyllende bestemmelser til "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" vedtatt av styret for Nord
universitet 06.01.2016. Reglementet trer i kraft fom 01.08.2016 for alle studenter.

I Forskrift om eksamen ved Nord universitet § 8-3 beskrives de formelle rammene for
studentens rettigheter når det gjelder tilrettelegging ved eksamen i forhold til studentens
spesielle behov. Studenten med varige behov for tilrettelegging kan søke for den tiden
studieprogrammet er normert til. Øvrige studenter søker ved hvert semester. Ordinær frist er
15. september for eksamen i høstsemestret og 1. februar for eksamen i vårsemestret.
Søknad om tilrettelegging skal inneholde oppdatert og egnet dokumentasjon fra
lege/sakkyndig instans som spesifiserer behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen.
Tilrettelegging som etter en konkret vurdering innebærer en reduksjon av de faglige kravene
kan ikke innvilges.

Tilretteleggingstiltak det kan søkes om:
-

Utvidet tid
Bruk av PC
Muntlig eksamen i stedet for skriftlig
Skriftlig eksamen i stedet for muntlig
Kombinasjon av muntlig/skriftlig
Ordbok
Eksamensoppgaven opplest
Bruk av kontorstol, heve/senkebord
Bruk av eget rom
Amme-/hvilekrok

Også andre tiltak kan innvilges når særlige tungtveiende grunner gjør det nødvendig.
Nord universitet gjør oppmerksom på at om man får tilretteleggingstiltak i form av muntlig
eksamen/deler av skriftlig eksamen som muntlig, kan ikke karakteren påklages i henhold til
universitets- og høgskoleloven § 5-3 nr. 5.
Utvidet tid på skriftlig skoleeksamen vil normalt være:
-

15 minutter for eksamen som varer til og med 2 timer
30 minutter for eksamen som varer til og med 4 timer
45 minutter for eksamen som varer til og med 6 timer
60 minutter for eksamen for varer mer enn 6 timer

Utvidet tid på hjemmeeksamen vil normalt være:
-

60 minutter for hjemmeeksamen 1 dag (inntil 8 timer)
2 timer for hjemmeeksamen 1 dag (8-24 timer)
4 timer for hjemmeeksamen 2 dager (48 timer)
6 timer for hjemmeeksamen 3-5 dager (120 timer)
24 timer for hjemmeeksamen 6 dager eller mer

Bestemmelsene om utvidet tid gjelder kun ved individuell eksamen.

