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Vedtatte retningslinjer for tildeling av særplass og særordning i
praksis for studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet.
Generelle bestemmelser som gjelder for alle studieprogram ved Det helsevitenskapelige fakultet
(Helsefak) med virkning fra 1. januar 2015.
Den enkelte student plikter å søke å legge forholdene slik til rette at utplasseringen kan
gjennomføres uten tildeling av særplass/særordning. De ulike studieprogrammene vil ha et
begrenset antall særplasser og/ eller mulighet for særordning og det understrekes at særplass og
særordning ikke er en rettighet for studentene, men en mulighet Helsefak har for hjelpe
studenter med en særlig vanskelig studiesituasjon. I situasjoner der det er flere søkere som faller
inn under tildelingskriteriene enn det er plasser til, vil Helsefak tildele særplass eller særordning
til de som rangeres høyest etter kriteriene. Også for studenter som tildeles særplass eller
særordning må læringsmålene for emnet oppnås.
1. Definisjon
Særplass eller særordning under utplasseringen er å betrakte som dispensasjon fra
studieplanen. Med særplass forstås tildeling av praksisplass på særskilt sted/by i henhold til
kriterier gitt i pkt. 4. Med særordning forstås forskyvning av utplasseringen i tid. Særordningen
innvilges på bakgrunn av kriterier gitt i pkt.5.
2. Søknadsprosedyre
Søknad om særplass/særordning stiles til leder for det enkelte studieprogram.1
Søknad om særplass/særordning behandles av studieadministrasjonen for det enkelte
studieprogram.2 Søknaden behandles etter forvaltningsloven og det gis klageadgang etter
denne. Søknad skal vedlegges dokumentasjon i form av attester, legeerklæringer o.l. Søkeren
kan etter nærmere vurdering innkalles til samtale.

3. Søknadsfrist
Frist for søknad om særplass/særordning fastsettes ved det enkelte institutt/studieprogram.
Denne søknadsfristen kan fravikes i helt spesielle tilfeller dersom det har dukket opp forhold
som søker ikke kunne være kjent med ved søknadsfristens utløp. I slike tilfeller forutsettes det at
studieprogrammet har mulighet til å skaffe særplasser utover de plasser som allerede er tildelt.
1
2
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4. Kriterier som studenten må oppfylle for at særplass skal kunne innvilges3:
a) Forsørger med barn under 16 år.
b) Tungtveiende sosiale forhold hos studenten selv eller nærmeste familie i egen husstand.
c) Helsemessige årsaker (som krever behandling) hos studenten selv eller nærmeste
familie i egen husstand.
d) Studenter med samisk språk- og kulturbakgrunn hvor studieprogrammet har etablert
praksisplasser i samiske språkforvaltningsområder.4
e) Studenter som er innvilget status som toppidrettsstudent, definert etter kriteriene i
Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité/Olympiatoppen, Troms idrettskrets og Universitetet i Tromsø.
f) Studenter med sentrale styreverv ved UiT kan innvilges særplass dersom styrearbeidet
medfører vesentlig arbeidsbelastning i søknadsperioden.
5. Kriterier som studenten må oppfylle for at særordning skal kunne innvilges5:
a) Forsørger med barn under 16 år.
b) Tungtveiende sosiale forhold hos studenten selv eller nærmeste familie i egen
husstand.
c) Helsemessige årsaker (som krever behandling) hos studenten selv eller nærmeste
familie i egen husstand.
d) Studenter som er innvilget status som toppidrettsstudent, definert etter kriteriene i
Samarbeidsavtale mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité/Olympiatoppen, Troms idrettskrets og Universitetet i Tromsø.
6. Presisering
a) Studenter som får barn og har omsorg for barn under barnehagealder har rett til
permisjon fra studiet. Situasjonen kvalifiserer ikke for særordning6.
b) Ektefelles/samboers arbeids- eller utdanningssituasjon gir alene ikke grunnlag for
særplass/særordning.
c) Tjenesten under praksisutplasseringen regnes som hovedbeskjeftigelse. Arbeids-,
forsknings- eller økonomiske forhold, samt verv i politiske eller frivillige organisasjoner
gir som hovedregel ikke grunnlag for særplass/særordning.
d) I avtalen mellom UiT og Norges idrettsforbund/Olympiatoppen er toppidrettsutøvere
definert i to kategorier;


utøvere som driver trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden
og,



utøvere som driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som
normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.

3

Dokumentasjon på understående forhold må kunne fremlegges. Det helsevitenskapelige fakultet vil gjøre sin
vurdering basert på en sosial/medisinsk begrunnelse fra faglig instans.
4
Kommuner med samisk språkforvaltning per 1.2.2012: Porsanger, Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino, Kåfjord,
Tysfjord, Lavangen og Snåsa
5
Dokumentasjon på understående forhold må kunne fremlegges. Det helsevitenskapelige fakultet vil gjøre sin
vurdering basert på en sosial/medisinsk begrunnelse fra faglig instans.
6
Også for studenter i ekstern praksis vil Arbeidsmiljøloven gjelde i forhold til graviditet og fødsel.
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Klargjøring av hvilke utøvere som kommer innenfor definisjonene i denne sammenheng gjøres i
samråd med Olympiatoppen og idrettskretsen lokalt og blir registrert i FS.
e) Studenter som innvilges særplass vil ikke kunne velge praksisplass (avdeling/institusjon
på utplasseringssted).
f)

Studenter som innvilges særordning vil ikke kunne velge utplasseringssted/by.

g) Studenter kan ikke selv skaffe praksisplass.
h) Den enkelte utdanning er selv ansvarlig for å utarbeide prosedyrer vedrørende trekking
av valgnummer.
i)

Selv om man oppfyller kriteriene for tildeling av særplass er det ikke garantert at man får
plass da dette beror på antall plasser tilgjengelig på utplasseringssted/by.

j)

Ikke-dokumenterte søknader vil ikke bli behandlet.

7. Rangeringsregler
Dersom det er flere søkere som er berettiget til særplass/særordning enn antall tilgjengelige
praksisplasser rangeres disse etter følgende punkter, hvor det første punkt har høyest prioritet
og nederste punkt laveste prioritet.
1. Eneforsørgere7 for barn opp til 16 år.
2. Deltidsforsørger og delt omsorg for barn opp til 16 år.
3. Studenten selv eller nærmeste familie har tungtveiende medisinske eller sosiale årsaker
jf. punktene 4b og 5b.
4. Forsørger for barn opp til 16 år.
5. Toppidrettsutøvere definert etter punkt 6d.
6. Studenter som innehar sentrale styreverv ved UiT.
7. Studenter med samisk språk- og kulturbakgrunn med søknad om særplass i samiske
språkforvaltningsområder.

Dersom det etter en helhetsvurdering konkluderes med at det ikke er mulig/rimelig å skille
mellom, eller rangere to eller flere søkere foretas loddtrekning
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7

Med eneforsørgere menes det en enslig mor eller far med ett eller flere barn som innehar heltidsomsorg for
barnet.
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