
 
 

 
 

Luleå tekniska universitet - Det idrottsvänliga universitetet 
Kombination elitidrott och studier 

Elitidrottsavtal 
 

 
Bakgrund 
 
Luleå tekniska universitet vill bidra till elitidrottens utveckling genom att vara ett idrottsvänligt 
universitet och därför möjliggöra för studenter att kombinera elitidrott med studier. Avsikten är 
att inom ramen för gällande bestämmelser, bereda särskilda möjligheter för elitidrottande 
studenter att på smidigaste sätt genomföra sina studier i kombination med sitt elitidrottande. 

Universitetets institutioner och studieadministrativa enheter ska sträva efter att skapa goda 
förutsättningar för idrottsutövare på elitnivå att bedriva studier parallellt med sitt 
idrottsutövande, i enlighet med vad som föreskrivs i detta avtal. 

I universitetets ansvar ingår inte att starta några särskilda utbildningsprogram för elitidrottare 
eller utbildningsprogram med elitidrottsinriktning. Det ingår inte heller att lösa rent idrottsliga 
frågor såsom t ex tränarstöd. 

1. Avtalets syfte 
 
Avtalet tydliggör LTU:s åtaganden samt studentens personliga ansvar i samband med 
genomförande av utbildningen. 

2. Förutsättningar 
 

2.1 Berörda studenter 
 
För att komma ifråga inom ramen för universitetets satsning ”Det idrottsvänliga universitetet” 
ska du vara antagen till LTU:s kurser eller program samt vara: 
 
• Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller på 

landslagsnivå. 
• Elitidrottare inom lagidrott som spelar i någon av de två högsta nationella serierna. 
• Elittränare, det vill säga tränare för individuell elitidrottare, elitlag, förbundskapten för 

landslag samt för förbundstränare eller liknande. 



2.2 Intyg från idrottsförbund/förening 
 
En förutsättning för att du ska omfattas av detta avtal är att du kan styrka ditt idrottsutövande 
genom intyg från idrottsförbund. 
 

3. Antagning till studier 
 
Endast du som antagits till kurs eller program kan omfattas av elitidrottsavtalet. Du har ingen 
förtur till platser på universitetets kurser eller program. 
 

4. Universitets åtagande 

Universitet ska sträva efter att underlätta för dig i dina studier inom ramen för tillgängliga 
resurser enligt nedan. 

• Studentstöd 

Universitetet ska tillhandahålla stöd i form av särskild studievägledare. 

• Anpassad studiegång/individuell utbildningsplan 

Universitetet ska i möjligaste mån och vid behov erbjuda en anpassad studiegång med 
fördröjd studietakt. Studierna ska bedrivas på lägst kvartsfart. 

En individuell utbildningsplan ska upprättas tillsammans med berörd studievägledare. 

• Anpassning av undervisning 

Undervisningen ska i möjligaste mån anpassas till dina behov, i form av särskilda anpassade 
undervisningstillfällen och laborationer, särskilda IT-baserade undervisningsformer mm. 
Inspelning av ljudupptagningar av föreläsningar kan komma på fråga om berörda lärare så 
tillåter. 

• Schemaläggning/Gruppindelningar 

Dina förutsättningar ska beaktas så långt det är praktiskt möjligt i samband med 
schemaläggning och gruppindelning. Anpassningar ska ske i dialog mellan studievägledare, 
elitidrottare och berörda lärare. 

• Examination 
 

- Individuella examinationstillfällen vid obligatoriska moment 

Du ska så långt möjligt examineras vid ordinarie examinationstillfällen och omprov. Där så 
inte är möjligt kan alternativa examinationstillfällen komma att anordnas. Examinationen 
kan ske genom sådana skriftliga, muntliga eller praktiska prov som enligt kursplanen får 
förekomma. 

Examinationstillfällen och omprov ska normalt inte förläggas till helger eftersom sådant 
inverkar menligt för deltagande i tävlingar/matcher och läger/träningar. 



 
- Skriftlig tentamen på annan ort 

Du som vid examinationstillfället befinner dig på annan ort på grund av tävling eller 
träningsläger och som därför inte kan närvara vid examinationen ska ha möjlighet att 
examineras på den ort du befinner dig, om så är möjligt. 

 
5.  Studentens ansvar 

För att kombinationen elitidrott och studier skall vara möjlig krävs ett betydande 
ansvarstagande från din sida avseende framförhållning och planering. 

Du måste ha god framförhållning om nödvändiga studieanpassningar ska kunna göras. 

Detta innebär att du; 

 
5.1. redan vid antagningen ska kontakta berörda institutioner och studievägledare för att 

diskutera studiernas upplägg. 
 
5.2. i god tid innan respektive kurs föra dialog med studievägledaren för din utbildning. 
 
5.3. så snart schemat för terminen/kursen samt tränings-/tävlingsschemat är klart talar med 

din studievägledare och lärare om detta. 
 
5.4. regelbundet håller studievägledare eller motsvarande uppdaterade om tränings-, 

match- samt reseprogram. 
 
 

Ditt åtagande innefattar vidare att 
 
5.5. ta ett betydande självständigt ansvar för studierna och att vinnlägga dig om att följa 

uppgjorda planer. 
 
5.6. om du på grund av tävling/träning inte har möjlighet att närvara vid föreläsningar, 

lektioner, seminarier etc. ta ett självständigt ansvar för att införskaffa aktuellt material 
för genomförande av din utbildning samt så långt möjligt sträva efter att få tillgång till 
föreläsningsanteckningar och liknande från andra studenter. 



6. Avtalets giltighetstid 

Avtalet gäller tillsvidare och upphör att gälla när du avslutar dina studier eller upphör att 
vara elitidrottare i den mening som anges i detta avtal. 

Jag har tagit del av ovanstående och förbinder mig att följa detta avtal 
 

För Luleå tekniska universitet Sökande 

  Luleå den Luleå den 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande 

Prefekt/st Prefekt  

Namnförtydligande 

 

 Personnummer 

 

Luleå den Idrott 

 

Underskrift Kontaktperson 

 

Namnförtydligande 

Chef, studentservice 

Mia Oldenburg 
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