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Tjenester	for	studenter	med	funksjonsnedsettelse
Du kan ta kontakt med oss på telefon, e-post eller komme innom, 
så lager vi en nærmere avtale.

Iren	Igesund
Tlf: 55 58 9� 83 
Iren.Igesund@ua.uib.no 
Adresse: Langesgt. 3

Leikny	Lie	Lavik
Tlf: 55 5� 52 �� 
Leikny.Lavik@ua.uib.no 
Adresse: Villav. 10

For ytterligere informasjon se studentportal.uib.no/tilrettelegging

kONTAkT
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Funksjonsnedsettelse 
er et vidt begrep, og 
det er mange grunner 
til at studenter trenger 
tilrettelegging. Tiltakene kan 
være forskjellige. Sammen 
med deg ønsker vi å finne 
løsninger som bedrer din 
studiehverdag.

Ikke alle som har behov for 
tilrettelegging, definerer 
seg som en person med 
nedsatt funksjonsevne. Men 
studiesituasjonen kan bli 

bedre gjennom ulike tiltak. 
Vi håper derfor at du tar 
kontakt med oss dersom din 
situasjon gjør at du ikke kan 
studere på lik linje med dine 
medstudenter. Målet for våre 
studenter er at alle skal ha 
likeverdige tilbud, rettigheter 
og plikter.

Våre tilbud til studenter 
med nedsatt funksjonsevne 
er blant annet rettet 
mot hørselshemmete, 
synshemmete, 

HAr Du beHOV FOr TILreTTe-
LeggINg eLLer VeILeDNINg?

bevegelseshemmete, kroniske 
lidelser, studenter med lese- 
og skrivevansker, midlertidig 
funksjonsnedsettelser, ADHD/
ADD samt psykiske lidelser. 

Det er du som vet best hva 
slags tilrettelegging du 
trenger. Ta derfor kontakt 
med oss så tidlig som mulig 
i semesteret. Da har vi størst 
mulighet til å finne gode 
løsninger sammen med deg.
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Vårt	tilbud
Dersom du har behov for 
tilrettelegging underveis 
i studiene, finnes det flere 
muligheter. Her er noen 
eksempler på hva vi kan  
hjelpe med:

Behovsutredning		
og	rådgiving
Vi kan hjelpe deg med å finne 
ut hva du har behov for og gi 
deg nyttige råd.

Eksamen
Trenger du tilrettelagt 
eksamen, må du søke 
på et eget skjema som 
du får på fakultetet eller 
på studentportal.uib.no/
tilrettelegging 

Søknaden, sammen med en 
erklæring fra fagperson, skal 
sendes til det fakultet du 
studerer ved. Søknadsfristen 
er en måned før eksamen. 

TjeNeSTer FOr STuDeNTer 
MeD FuNkSjONSNeDSeTTeLSe
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Husk at attesten må si noe om 
hvilke tiltak du har behov for. 

ulike tilretteleggingstiltak er 
bl.a. bruk av PC, utvidet tid, 
enerom og kontorstol. Du 
kan også søke om alternative 
eksamensformer ut fra behov. 
Søknadene vurderes ut fra 
attest fra lege, psykolog, 
logoped eller lignende. Ved 
akutt skade eller sykdom kan 
søknadsfristen fravikes.

Tilrettelagt	lesesalsplass
Vi kan hjelpe deg med å søke 
om tilrettelagt lesesalsplass. 
Det finnes også en del kontor 
ved fakultetene for deg som 
har behov for dette.

Utlån	av	hjelpemidler
Hvis du har et varig behov for 
tekniske hjelpemidler, kan du 
søke Hjelpmiddelsentralen 
i ditt hjemfylke om lån i 
studietiden. Vi har søknads-
skjemaer og kan bistå i å 
fylle ut disse. Vi har dessuten 
noe utstyr disponibelt for 
kortvarig utlån.

Litteratur
Norsk lyd- og blindeskrifts-
bibliotek (NLb) produserer 
litteratur i alternativ form for 
blinde og synshemmede. Har 
du lese- og skrivevansker kan 
du og låne litteratur fra NLb. 

Utredning	av	lese-		
og	skrivevansker
uib har en samarbeidsavtale 
med Statped Vest når det 
gjelder utredning av lese- og 
skrivevansker. utredningen 
er gratis for deg. Ta kontakt 
dersom du lurer på om du har 
lese- og skrivevansker eller 
behov for ny utredning, så vil 
vi kunne hjelpe deg.

VIKTIG

•		søknad	om	tilrettelagt	

eksamen	sendes	til		

fakultet	du	studerer	ved

•		husk	søknadsfristen:	

1	måned	før	eksamen

•		legg	ved	gyldig	

dokumentasjon

•		gi	beskjed	dersom	du		

ikke	kan	ta	eksamen
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Et	enklere	studieliv
Av offentlige tilbud som bidrar 
til et lettere dagligliv kan vi 
nevne: Hjelpemiddelsentralen, 
transporttjenesten, 
hjemmetjenesten, brukerstyrt 
personlig assistent, 
tolketjenesten og tilrettelagt 
studielitteratur. Du finner 
mer om dette på Sosial- og 
helsedepartementets nettsider 
og på www.universell.no.  
Ditt lokale trygdekontor (NAV) 
kan også gi informasjon.

kontakt oss dersom du lurer på 
om noen av de ulike tilbudene 
kan gjelde deg.

Rådet	for	funksjons-	
hemmete	studenter
rådet jobber med relevante 
problemstillinger for 
studenter med nedsatt 
funksjonsevne.

Læringsmiljøutvalget	
(LMU)	skal i samarbeid 
med uibs ledelse, sørge for 
at universitetet i bergen 
utvikler et godt og forsvarlig 
studiemiljø.
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Hvert	fakultet har en 
kontaktperson for studenter 
med funksjonsnedsettelse. 
Disse hjelper med 
tilrettelegging på institutt- og 
fakultetsnivå. Det er en fordel 
om du tar kontakt med en 
av dem så tidlig som mulig i 
semesteret for tilrettelegging 
av studiene dine. Ta kontakt 
med ekspedisjonen eller 
informasjonssenteret ved 
fakultetet for ytterligere 
informasjon.

kONTAkT FAkuLTeTeNe

Annen	kontaktinformasjon
Studentprestene v/uib, jonas 
reinsgt. 19. 5008 bergen

Studentsamskipnaden		
i	Bergen	(SiB) 
Sib tilbyr studentrådgivning, 
boliger, helsetjenester, diverse 
kurs, idrettsaktiviteter osv.

For mer informasjon om Sibs 
tilbud se: www.sib.no


