Förutsättningar för särskilt pedagogiskt stöd och
anpassning i studiesituationen
Särskilt pedagogiskt stöd erbjuds studenter som upplever hinder i studiesituationen på grund
av en funktionsnedsättning som inte är tillfällig eller övergående. För att få tillgång till
pedagogiskt stöd krävs ett intyg av läkare eller motsvarande.

Vem beslutar om stöd?
-Beslut om särskilt pedagogiskt stöd – beslutas av samordnare av pedagogiskt stöd efter
ansökan av, och samtal/kontakt med, studenten.
-Rekommendation om anpassning i studiesituationen – institution/ lärare/examinator
beslutar om vilka rekommenderade stöd som är möjliga att genomföra i undervisning och
examinationer, i relation till kursplan och övriga kurskrav. Om förlängd tid godkänns av
examinator kan tentamensvakter avlönas av Pedagogiskt stöd.

Studentens ansvar
-Studenten ansvarar alltid själv för sina studier och sin studiesituation.
-Det är studentens ansvar att i god tid ansöka om pedagogiskt stöd, senast 2 veckor före
kursstart. Student som behöver teckenspråkstolkning ska meddela samordnaren i
samband med ansökan.
-Studenten är informerad om att studenten ska kontakta studievägledaren för genomgång
av beslutet och information till lärarna inför varje ny beslutsperiod.
-Studenten ansvarar för att kontakta studievägledaren, kurssekreteraren eller
motsvarande två eller tre veckor före tentamen.
-Vid förhinder att tentera ska studenten meddela studievägledaren eller kurssekreteraren.
-Studenten ska kontakta samordnaren om studenten upplever att det behövs annat
pedagogiskt stöd utöver det som här beslutats.
-Vid omregistrering ges endast pedagogiskt stöd vid tentamensarrangemang.

Lika rättigheter och möjligheter
Lagar och förordningar
-Diskrimineringslagen (2008:567), (t.ex. 1 kap. 4 § 3 p. bristande tillgänglighet som
diskrimineringsform)
-Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av
funktionshinderspolitiken (SFS 2014:135)
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För mer information om studentens rättigheter och möjligheter se:
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student

Institutionens ansvar
Att i planering och genomförande av kurser och program tillse att dessa är tillgängliga. Att
information om kurslitteratur och det övriga kursmaterialet i normalfallet finns tillgängligt 8
veckor före kursstart. Kursschema ska finnas tillgängliga senast en månad före kursstart.
Uppgifter ska presenteras tydligt, gärna skriftligt och muntligt och att som föreläsare använda
mikrofon.
- Utarbeta rutiner kring stöd åt studenter med funktionsnedsättning.
- Att hantera "Rekommendationer om anpassning i studiesituationen" på ett sådant sätt att
endast berörda parter kan ta del av det.
- Vid eventuella extra kostnader ska överenskommelse göras i god tid innan med Pedagogiskt
stöd.
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