
Søknad om tilrettelegging ved eksamen

Levering av skjema
Skjemaet leveres direkte på studiested, pr post eller digitalt. 
Klikk på studiested for digital sending:  Bergen | Gimlekollen | Staffeldtsgate

Søknadsfrist
Følger oppmeldingsfristen: 15. februar for vår- 
semesteret og 15. september for høstsemester.

FRA FORSKRIFTER FOR NLA HØGSKOLEN § 44

En student kan søke om tilrettelagt eksamen på fastsatt skjema innen fastsatte frister. Har studentens behov for spesiell tilrettelegging oppstått etter 
at søknadsfristen er gått ut, kan NLA Høgskolen dispensere fra fristen. I slike tilfeller skal søknaden sendes uten ugrunnet opphold etter at behovet 
oppstod, og det skal dokumenteres at behovet oppstod etter fristen.
En søknad om tilrettelagt eksamen skal omfatte dokumentasjon fra sakkyndig instans, for eksempel lege, psykolog, logoped eller annen spesialist, av 
behovet studenten har. Det skal søkes for hvert semester, men en student med kroniske lidelser eller varige funksjonshemminger trenger ikke nye 
attester ved ny søknad.
Tilretteleggingen skal ikke føre til at de faglige kravene reduseres.

Personalia

Navn: Epost:

Adresse: Studentnr:  Telefonnr: 

Postnr. og sted: Fødselsdato: 

Dato: Signatur: 

Søknaden gjelder 

Emnekode: Dato:

Emnekode: Dato:

Emnekode: Dato:

Forlenget eksamenstid Bruk av datamaskin Informasjon til sensor om lese-/skrivevansker

Annen spesiell tilrettelegging (spesifiser)

Jeg søker om

Vedlegg til sensor om norsk som andrespråk 

Bakgrunn for søknaden:

Bruk baksiden om du trenger mer plass.

Vedlagt legeattest/dokumentasjon fra:

NLA Bergen | Pb. 74 Sandviken, 5812 Bergen | studier.bergen@nla.no
NLA Gimlekollen | 4633 Kristiansand  | studier.gimlekollen@nla.no 
NLA Staffeldtsgate | Pb. 7153 St. Olavs plass, 0130 Oslo | studier.staffeldtsgate@nla.no

55 54 07 00 | post@nla.no | www.nla.no
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