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Retningslinjer for tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter 
for toppidrettsutøver og studenter med tyngende studentpolitiske 
oppgaver 
 
I møte i Utdanningsutvalget 18. mai 2016, behandlet Utdanningsutvalget en sak om 
retningslinjer for tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter for toppidrettsutøver og 
studenter med tyngende studentpolitiske oppgaver.  
 
Bakgrunnen for saken var at dagens regelverk knyttet opp til permisjon, deltidsstudier og 
tilpasset utdanningsplan, gir muligheter for en viss grad av tilrettelegging av studieløpet. De 
er likevel ikke egnet for alle som er aktive i studentpolitikken, har verv som folkevalgt i 
kommune eller studenter som har toppidrettsstatus, jf samarbeidsavtale a 15.06.14 mellom 
UiB og Olympiatoppen om kombinasjonen toppidrett og studier. Når det gjelder studenter 
med studentpolitiske eller folkevalgte verv er de en del av disse som ikke har bruk for 
permisjon eller å ta studiene på deltid, men som likevel har behov for tilpasninger.  
 
I Utdanningsutvalgets møte 18. 05.16, ble det vedtatt å be rektor om å fastsette et forslag til 
retningslinjer som var vedlagt saken. På dette grunnlag har rektor og universitetsdirektør i 
beslutningsnotat datert 18.05.2017, vedtatt retningslinjene i samsvar med forslaget. 
Retningslinjene trer i kraft straks.  
 
Retningslinjene følger vedlagt, og oversendes fakultetene for videre oppfølging.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Christen Soleim 
avdelingsdirektør Tove Steinsland 
 fung. seksjonssjef 
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Retningslinjer for tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter for 
toppidrettsutøvere og studenter med tyngende studentpolitiske eller andre politiske 
oppgaver.  
 
Fastsatt av rektor 18.05.2017  
1. Forholdet til reglene om permisjon og deltidsstudier  
Studenter som deltar i toppidrett, er valgt til politiske verv i kommuner eller fylkeskommuner, 
eller som har tyngende studentpolitiske verv, kan etter søknad gis permisjon, jf. grads- og 
studieforskriftens § 4-7(4), første og siste setning. De kan også for en periode gå over fra 
fulltidsstudier til deltidsstudier, jf. forskriftens § 4-5 (1). Tyngende studentpolitiske verv forstås 
i retningslinjene her medlemskap i valgte eller oppnevnte organ der universitetet etter lov 
eller styrevedtak skal ha studentrepresentasjon, samt verv i studentdemokratiet, jf. uhl. § 4-1.  
 
2. Hovedregler om tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter  
Det gis ikke fritak fra obligatoriske undervisningsaktiviteter. Det gis heller ikke unntak fra 
minstekrav til deltakelse i slike aktiviteter. Såfremt det er faglig forsvarlig, skal det som 
hovedregel gis individuelle tilpasninger når det trengs. Med individuelle forstås tiltak som: - 
utsatt eller framskutt frist - at en obligatorisk undervisningsaktivitet erstattes med en annen. 
som anses som faglig likeverdig - annet, som i det enkelte tilfellet vurderes som forsvarlig.  
 
3. Saksbehandling  
Søknad må leveres i rimelig tid, slik at det blir mulig å gjøre en forsvarlig vurdering. I 
søknaden skal studenten gjøre greie for hvilke verv eller funksjoner vedkommende har, i 
hvilken periode, og gi en egenvurdering av hvilke tilpasninger som er nødvendige. Fakultetet 
gjør vedtak i henhold til retningslinjene her.  
 
4. Klage.  
Klage over vedtak etter retningslinjene her behandles av Den sentrale klagenemnd. 
 
 
 
 


