Internt NLA

Studieåret 2021/2022 gjelder særlige regler om tilrettelegging
ved eksamen ved NLA Høgskolen på grunn av koronasituasjonen.
Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet
individuell tilrettelegging. Tilretteleggingen skal ikke føre til at de faglige kravene svekkes, og
det skal heller ikke være uforholdsmessig vanskelig for universitetene eller høyskolene. Det
kan bli vanskelig for høyskolen å gi samme tilrettelegging i denne krevende situasjonen som
i en normal eksamenssituasjon.
(https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-oguniversiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/koronavirus-og-studenter-inorge/id2693629/)
NLA vil likevel strekke seg langt for å oppveie de ulempene koronasituasjonen medfører i
eksamenssituasjonen.

Videreføring av tilrettelegging
Dersom du har fått innvilget tilrettelegging på skoleeksamen (som utvidet tid og informasjon
til sensor), vil dette i utgangspunktet også gjelde digital skoleeksamen hjemme.
Tilrettelegging som ikke er relevant for skoleeksamen hjemme, videreføres ikke.
Tilrettelegging for skoleeksamen på campus gjelder som normalt, med unntak av lån av
høgskolens PC.
Er du usikker på hvordan din tilrettelegging skal gjennomføres i ny eksamenssituasjon,
kontakt studieadministrasjonen på ditt studiested.

Søknad om utvidet tid på grunn av koronasituasjonen
Dersom du har behov for tilrettelegging for særlige forhold grunnet koronasituasjonen, kan
du søke om tilrettelegging på eget skjema. Særlige forhold kan være sykdom i nærmeste
familie, annen omsorgssituasjon eller andre problemer som er oppstått på grunn av
koronasituasjonen.
Tillegg i tid vurderes i det enkelte tilfelle, men skal normalt ikke overstige 20% av ordinær
eksamenstid.
Begrunnet søknad skjer på eget nettskjema her: https://nettskjema.no/a/246401
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Søknadsfrist er en uke før eksamen. Dersom forholdet oppstår nærmere eksamen må
søknad sendes umiddelbart. Egenerklæring godtas som dokumentasjon.

Gyldig fravær ved eksamen og egenmelding
Dersom du er syk eller av tvingende grunner er forhindret fra å delta ved eksamen, kan du få
gyldig fravær på eksamen.
NLA Høgskolen har innført egenmelding ved eksamensfravær som er relatert til koronavirus
for studieåret 2021/2022. Ved sykdom eller fravær av andre grunner enn situasjoner relatert
til koronavirus, er det krav om dokumentasjon fra sakkyndig. Pålagt karantene, der du ellers
er frisk, er ikke gyldig grunn for ikke å avlegge eksamen hjemme.
Uforutsette tekniske problemer som er utenfor studentens kontroll, vil gi grunnlag for gyldig
fravær. Tekniske problemer som skyldes studenten selv eller studentens eget utstyr, vil
normalt ikke gi grunnlag for gyldig fravær.
Frist for å levere egenmelding er senest en uke etter eksamensdagen.
Egenmelding sendes inn på https://nettskjema.no/a/189627.

Utsatt eksamen / utsatt innleveringsfrist
Dersom eksamen blir avbrutt for en eller flere studenter på grunn av forhold ved NLA, skal
eksamen settes opp igjen for den/de studenter det gjelder så snart det er praktisk mulig.
Dersom du er syk eller har annen tvingende grunn til ikke å ta ordinær eksamen, kan du
melde deg opp til utsatt eksamen. Utsatt eksamen blir avviklet etter plan fastsatt av
studieadministrasjonen, innen utgangen av samme semester eller i begynnelsen av neste
semester.
Dersom det oppstår sykdom eller forhold knyttet til korona-situasjonen i løpet av en flere
dagers hjemmeeksamen, kan du søke om utsatt innleveringsfrist.
https://lovdata.no/forskrift/2016-06-14-663/§40

Mer informasjon om tilrettelegging ved eksamen
Du finner mer informasjon om tilrettelegging ved eksamen på https://www.nla.no/forstudenter/Rettighterogplikter/
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