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Avtal mellan Fakulteten för skogsvetenskap i Umeå och 

 

……………………………………………………………………………… 

Namn, personnummer 

 

Åtagande för Fakulteten för skogsvetenskap i Umeå: 

 

Att möjliggöra kombinationen elitidrott och studier vilket innebär att institutioner 

och enheter skall skapa möjlighet för elitidrottare att bedriva studier samt att 

tillhandahålla stödfunktioner för studenten oavsett institutionstillhörighet. Denna 

stödfunktion kan vara studievägledarinsatser, planerad studiegång, extra 

tentamenstillfällen och anpassad studietakt. Anpassade undervisningstillfällen, 

laborationer o dyl. IT-lösningar, flexibla möjligheter till tentamen och andra 

varianter utifrån enskilda elitidrottares behov. 

 

Detta innebär att institutioner och enheter i görligaste mån skall anpassa 

undervisningen enligt de riktlinjer som angivits till de behov denna kombination kan 

medföra för den enskilde elitidrottande studenten. 

 

Att kraven på de elitidrottande studenterna skall vara lika som för övriga studenter. 

 

Att programstudierektor och studievägledare skall vara ett stöd för institutioner och 

enheter i processen att hitta flexibla och individuella lösningar för den elitidrottande 

studenten.  

 

Att tillhandahålla studievägledare som stöd för elitidrottare, institutioner och 

undervisande lärare inom berörda kurser.  
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Personuppgiftsansvarig 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som du 

lämnar i samband med ditt elitidrottsavtal. För information om hur universitetet behandlar personuppgifter och 

var man kan vända sig om man vill utöva sina rättigheter kontakta dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90. 

Studentens åtagande: 

 
Att vid antagning kontakta programstudierektor alternativt studievägledare för att 
diskutera studiernas uppläggning. Vid detta tillfälle skall tränings-, match- samt 
reseprogram tillhandahållas. 
 
Att själv ta ett stort ansvar för att kombinationen elitidrott och studier skall vara 
möjligt att genomföra utan att studiernas kvalitet negativt påverkas. 
 
För att kombinationen elitidrott och studier skall vara möjlig krävs ett ömsesidigt 
ansvarstagande från den enskilde elitidrottande studenten och den aktuella 
institutionen/enheten. 
 
 
Avtalet gäller tillsvidare så länge studenten är aktiv student vid 
Fakulteten för skogsvetenskap och är elitidrottare enligt följande 
definition: 

 Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och
 /eller i landslag 

 Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna 
 Tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt

 förbundstränare 

 

Då studenten slutar som student eller aktiv elitidrottare slutar 
avtalet att gälla.  
 
 
 

För SLU, Fakulteten för  Berörd student: 
skogsvetenskap i Umeå: 
 
 
Umeå den_________________ Umeå den _______________________ 
 
 
________________________  _______________________ 
Ola Lindroos 
Vice dekanus 
Fakulteten för skogsvetenskap  _______________________ 
    Namnförtydligande 
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