För mer information:
Kontakt vid Göteborgs universitet
Thomas Jonsson, samordnare RIU, thomas.jonsson@gu.se,
tel 031-786 1275

Riksidrottsuniversitet

Astrid Schubring, projektledare RIU, astrid.schubring@gu.se
Göteborgs universitet RIU hemsida

http://utbildning.gu.se/studentliv/elitidrott-och-studier---riksidrottsuniversitet

Kontakt vid Chalmers tekniska högskola
Johan Bankel, samordnare RIU, johan.bankel@chalmers.se,
tel 031-772 1174
Magnus Karlsteen, projektledare RIU, magnus.karlsteen@chalmers.se

RIKSIDROTTSUNIVERSITETET
- RIU GÖTEBORG

Chalmers tekniska högskola, hemsida

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/riksidrottsuniversitetet/
Sidor/Student-inom-Riksidrottsuniversitetet.aspx

Kontakt vid RF-SISU Västra Götaland
Ola Jodal, högskola/universitet, ola.jodal@rfsisu.se,
tel 070-926 58 44
RF-SISU Västra Götaland hemsida
www.rfrisu.se/vastragotaland

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap - IKI www.iki.gu.se

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap - IKI www.iki.gu.se

Vad är Riksidrottsuniversitetet?
Riksidrottsuniversitetet (RIU) är ett nationellt initiativ som möjliggör för
elitidrottare att kombinera sin idrottskarriär med högre studier. Dessutom syftar
RIU till att stärka praktiknära forskning och akademisk tränarutbildning. De
idrottsliga målen är: bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre
stöd till aktiva, och – förhoppningsvis – fler svenska medaljer i internationella
mästerskap.
RIU har utvecklats av Riksidrottsförbundet (RF) i samverkan med
specialidrottsförbund (SF), lärosäten, Sveriges Olympiska Kommitté samt
distriktsorganisationer. Förutom Göteborgs universitet och Chalmers tekniska
högskola är Umeå universitet, GIH/KTH, Mittuniversitetet samt Malmö
universitet/Högskolan i Halmstad certifierade Riksidrottsuniversitet.
Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:
1. Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier
• Av SF definierade (potentiella och aktuella) landslagsidrottare (juniorsenior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter ges möjligheten till
ett individuellt studieupplägg och anpassningar vad det gäller
föreläsningar, studietakt och tentamina.
• Lärosätet erbjuder kvalificerad studievägledning för att underlätta
möjligheterna till att kombinera elitidrott och utbildning, samt förståelse
för en elitidrottares möjligheter att kombinera elitidrott och högre
studier.
2. En miljö som möjliggör satsning på elitidrott
• Utsedda elitidrottare ges så långt möjligt stöd för att kunna genomföra en
elitsatsning i kombination med högre utbildning.
• Lärosätet verkar för att stärka elitidrottmiljön och söker samverkan med
lämpliga specialidrottsförbund för att ytterligare utveckla miljön.
3. Elitinriktad tränar- och lärarutbildning i specialidrott
4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet i praktiknära
idrottsforskning
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Projektet startade hösten 2015; idag finns över 200 registrerade RIU
studenter i Göteborg inom drygt 30 olika idrotter och de studerar vid
fler än 40 olika utbildningar (ex. till läkare, lärare, fysiker, ingenjör,
dietist, arkitekt, socionom, m. fl.);
Välutvecklat samarbete med RF-SISU Västra Götalands;
Professionellt idrottsmedicinskt stöd;
Väletablerad testverksamhet för elitidrottare;
Elitmiljö med tillgång till gym, olika evenemang, kurser (t.ex. hållbart
elitidrottande, träningslära, tränings- och matchanalys);
Nära samarbete med olika SF och RIG.

Checklista för att bli RIU-student


Studenten blir antagen till kurs eller program vid Göteborgs universitet eller
Chalmers. Ansökan till utbildning sker på vanligt vis via antagning.se



Studenten blir godkänd för Riksidrottsuniversitetet enligt
Specialidrottsförbundens kriterier. Detta meddelas av aktuellt förbund på
särskild blankett https://studentportal.gu.se/handledning-ochstod/riksidrottsuniversitetet/.



Antagningsbesked och intyg från Specialidrottsförbund lämnas till
universitetets samordnare och en överenskommelse som reglerar
studentens och universitetets åtaganden undertecknas av båda parter.



Studenten ansvarar för att meddela studievägledare och/eller
utbildningsledare vid aktuell institution/program att hen studerar inom ramen för
Riksidrottsuniversitetet.



Studievägledare eller motsvarande på aktuell institution/program diskuterar
lämpliga anpassningar tillsammans med studenten utifrån elitidrottarens
särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt
studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell
studieplan upprättas.

Obs! Elitidrottsstudenter inom RIU kan vara berättigade till stipendier från
Riksidrottsförbundet. I övrigt gäller CSN:s regler för studiemedel.

