Utfyllende bestemmelser for permisjon fra studiet
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1. Permisjon i studiet grunnet svangerskap og omsorg for barn gis etter søknad jfr. Forskrift
for studier ved Universitet i Tromsø § 18 første ledd. Det er ingen søknadsfrist eller begrensing i
antall ganger man kan ha permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel.
2. Permisjon for inntil 2 år kan videre gis av andre grunner jfr. Forskrift for studier ved
Universitet i Tromsø § 18 andre ledd. Profesjonsstudiet i medisin får ny studieplan fra og
med høsten 2012. Det er ønskelig å ha kortest mulig overgangsfase mellom gammel og ny
studieplan. Helsefak vil derfor være restriktiv i forhold til å innvilge permisjon av andre grunner enn
fødsel og helse.
3. Permisjon ut over ett år sammenhengende innvilges bare i helt spesielle tilfeller.
4. Permisjon for å prøve ett år av integrert master i odontologi ved UiT innvilges ikke.
Informasjon til studenter som vurderer å søke permisjon
• Studie- og eksamensretten på det programmet en studenten søker permisjon fra opphører i
permisjonstiden. I tilfeller der studenter, av ulike årsaker, likevel ønsker å avlegge eksamen
i ett eller flere emner mens de har permisjon, skal det innvilges forlenget studietid og ikke
permisjon. Dette viser seg å være spesielt aktuelt for studenter som har omsorg for spebarn.
• Permisjon ut over ett år sammenhengende innvilges bare i helt spesielle tilfeller.
• Permisjon gis ikke med tilbakevirkende kraft.
• Permisjon gis vanligvis ikke før man har fullført første studieår og fremstilt seg til eksamen (denne
regelen gjelder ikke for foreldre- og sykepermisjoner).
• Prioriteringer ved fulle kull; Er det flere som returnerer fra permisjon enn det er plasser på
kullet, vil de som har hatt svangerskapspermisjon, permisjon grunne sykdom eller vært ute
som forskerlinjestudenter, prioriteres. Øvrige kan risikere å måtte vente ett år.
• Begrunnelse for permisjon er avgjørende for hvorvidt permisjon innvilges hvilken
prioriteringsgruppe du plasseres i ved fulle kull.

