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HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR
RIKSIDROTTSUNIVERSITETET OCH RIU-STUDENTER
Inledning
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) är ett Riksidrottsuniversitet
(RIU). GIH som högskola har ett positivt förhållningssätt till elitidrott i
kombination med studier enligt ”Policy för Riksidrottsuniversitet och
dubbla karriärer vid GIH”.1 I policyn tas speciellt fram att RIUstudenterna ska ha möjlighet till anpassade studier, vilket specificeras i
”Riktlinjer för kurser, utbildningsprogram och examination på grund- och
avancerad nivå” 2.
Arbetet med dubbel karriär ställer höga krav på RIU-studenterna vad
gäller framförhållning och planering i kontakten med GIH. Vad det i
praktiken innebär beskrivs i följande dokument.

1

Policy för Riksuniversitet och dubbla karriärer vid GIH. (DNR GIH 2021/107)
Riktlinjer för kurser, utbildningsprogram och examination på grund- och avancerad nivå
(DNR GIH 2021/219).
2

Handläggningsordning Riksidrottsuniversitet RIU och RIU-studenter

4(6)

STUDIEANPASSNINGAR.
Studiekraven för RIU-studenten är de samma som för andra
studenter.
Antagen RIU-student visar överenskommelse till kursens lärare vid
kursstart.
RIU-studenten kontaktar kursansvarig lärare som kontaktar
examinator för kursen i god tid innan om behov finns av
anpassning eller alternativ examination i prov eller i kursen, allra
senast tre veckor innan anpassningen krävs.
Kursansvarig lärare behöver vara medveten om att det ibland kan
inträffa saker med kort varsel, exempelvis uttagningar till tävlingar
eller skada eller sjukdom som påverkar förutsättningarna för RIUstudenten. Med anledning av ovanstående kan det undantagsvis
hända att anpassning krävs med kortare varsel än tre veckors
framförhållning.
Det åligger studenten att noga ange vilka prov och andra kurskrav i
kursen som påverkas. Studenten behöver presentera anledningen
till frånvaro, exempelvis tävling eller träningsläger. Innan mötet
med kursansvarig lärare tar RIU-studenten kontakt med DKkoordinator vid större anpassningar och med DK-vägledare när det
gäller mindre anpassningar. Vid mötet tar studenten och DKvägledare alternativt DK-koordinator fram dokument där
anledningen till anpassningen tydligt framgår samt vilka kurser
eller kursmoment som påverkas. Dokumentet fungerar som grund
för examinators beslut om anpassning.
Examinator beslutar om anpassad eller alternativ examination.
Lärare i kursen bedömer vilka anpassningar som ska ske i
genomförandet av utbildningen. Exempel på anpassningar i
utbildningen är inspelade föreläsningar, senarelagd tid för
inlämning, anpassade grupper vid grupparbeten, placering vid
verksamhetsförlagd utbildning (VFU), anpassade grupper vid
praktiska prov (byte av grupp), examination på annan ort och
möjlighet att examineras vid annat examinationstillfälle under
terminen.
Nedan följer förslag till anpassningar som kan vara aktuella utifrån
beslutad kursplans lärandemål. Stödet ska ses som rekommenderat
stöd. Det är examinator som beslutar om anpassningar.
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Anpassad studietakt
För RIU-studenter kan det föreligga skäl att anpassa studietakten.
Om programstudent som har en RIU-antagning upplever behov av
anpassad studietakt, inklusive komprimerad tid, tas kontakt med
DK-vägledare. En individuell studieplan tas fram för beslut av
studierektorer för respektive program. Om det gäller anpassad
studietakt inom kurser exempelvis att man behöver senarelägga
inlämning för uppgift tar RIU-studenten kontakt direkt med
kursansvarig lärare.
Grupparbeten
Lärare bör om möjligt anpassa grupperna i grupparbeten om behov
finns för RIU-student. Grupparbeten med digitala hjälpmedel kan
exempelvis vara ett alternativ. Vid uppsatsskrivande kan
möjligheten till individuellt arbete undersökas, om studierektor
eller biträdande prefekt tillåter.
Verksamhetsförlagd utbildning

RIU-student har rätt att efterfråga VFU-placering i närhet av
boende eller träning. I dessa fall kontaktar RIU-studenten själv
VFU-samordnare i god tid innan VFU-placeringen ska ske.
EXAMINATIONER
Salstentamen
Om en RIU-student inte kan skriva salstentamen vid ordinarie
provtillfälle hänvisas denne i första hand till att genomföra
tentamen på annan ort vid tidpunkt för ordinarie provtillfälle eller
omtentamenstillfälle. Prov genomförs normalt på den ort där
kursen ges men om särskilda skäl föreligger kan prov genomföras
på annan ort. En student som önskar göra prov på annan ort ska
ansöka om det hos ansvarig institution minst en månad före
aktuellt provtillfälle. Riktlinjer för examination ska följas vid prov
på annan ort.
Om det inte är möjligt att följa riktlinjer för prov på annan ort3
finns skäl att undersöka alternativt tentamenstillfälle eller
alternativ examinationsform. Kursansvarig lärare föreslår alternativ
3

Hänvisning: Riktlinjer för kurser, utbildningsprogram och examination på grund- och
avancerad nivå (DNR GIH 2021/219).
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examinationsform till examinatorn som beslutar huruvida den nya
formen kan tillåtas.
Möjlighet att examineras vid annat tillfälle under terminen kan
erbjudas.
Praktiska prov eller kurskrav (obligatoriska
undervisningsmoment)
Om en RIU-student inte har möjlighet på grund av
idrottssatsningen att delta vid ordinarie prov, ordinarie omprov
eller ytterligare omprovstillfälle, undersöks möjligheter till
alternativt tillfälle för examination tillsammans med kursansvarig
lärare. Möjlighet att examineras vid annat provtillfälle under
terminen kan erbjudas.
EKONOMISK ERSÄTTNING
Vid större anpassningar kan det finnas anledning till ersättning till
institutionen. Ansökan om ersättning görs via projektansvarig för
RIU.
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