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Avtal mellan Umeå universitet och

……………………………………………....................
Namn, personnummer

Umeå universitets åtagande:
Att kraven på de elitidrottande studenterna skall vara lika som för övriga studenter.
Att varje institution och enhet inom Umeå universitet ansvarar för att leva upp till
universitetets grundläggande positiva inställning till kombinationen elitidrott och
studier.
Att möjliggöra kombinationen elitidrott och studier. Institutioner och enheter ska
skapa möjlighet för elitidrottare att bedriva studier samt att tillhandahålla
stödfunktioner utifrån den enskilda elitidrottarens behov (oavsett
institutionstillhörighet) genom t.ex. studievägledarinsatser, planerad studiegång,
extra eller flexibla tentamenstillfällen, anpassad studietakt, anpassade
undervisningstillfällen såsom laborationer och olika IT-lösningar. Detta enligt de
förutsättningar som framgår av Umeå universitets policy för Dubbla karriärer,
elitidrott och studier vid Umeå universitet (med bilaga Verktyg, tips och råd 1) samt
Riksidrottsförbundets Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer.
Att Idrottshögskolan skall vara ett stöd för institutioner och enheter att hitta flexibla
och individuella lösningar för den elitidrottande studenten samt att Idrottshögskolan
ska tillhandahålla DK-koordinator och DK-vägledare för dubbla karriärer till
elitidrottare, institutioner och/eller berörda lärare i enlighet med RIU-avtalet.
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Studentens åtagande:
Att vid antagning kontakta institutionens studie-/programvägledare alternativt
programansvarige för att diskutera studiernas uppläggning. Vid detta tillfälle skall
tränings-, match- samt reseprogram tillhandahållas.
Att själv ta ansvar för att kombinationen elitidrott och studier ska vara möjligt utan
att studiernas kvalitet påverkas negativt.
Att meddela Idrottshögskolan vid förändrade studie- och idrottsförhållanden samt vid
idrottsliga framgångar.
Att inom rimlig omfattning ställa upp på olika marknadsföringsåtgärder gällande
dubbla karriärer.
Att inom rimlig omfattning bidra till utveckling och förbättring av verksamheten kring
dubbla karriärer. Idrottshögskolans förhoppning att du t.ex. prioriterar att delta i två
enkätundersökningar årligen, en som genomförs av Idrottshögskolan och en på
uppdrag av Riksidrottsförbundet i syfte att utveckla och förbättra verksamheten kring
dubbla karriärer.
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 och elitidrottare enl. IHs definition samt under förutsättning att
intyget från respektive förening eller SF förnyas årligen. Då studenten slutar som student eller aktiv elitidrottare slutar avtalet
att gälla. Den personuppgifter som du lämnar i samband med ditt elitidrottsavtal behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. För information om hur universitetet behandlar personuppgifter och var man kan vända sig om man vill utöva sina rättigheter, kontakta pulo@umu.se.
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