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UP (Utdanningsplan): Elektronisk i FS og dermed på StudentWeb 
(OBS. masternivået følges opp manuelt lokalt av programråd) 

Kontinuerlig: Ved studieplan-/ emneomlegginger i vertsinstitutts- eller emneeiers studietilbud må UP gjennomgåes for alle berørte aktive studenter.  
Ved enhver samtale eller avtale (for eksempel permisjon/deltid/endret emnerekkefølge) med student må UP følges opp, dette gjelder også ved for eksempel 
innpassingsopptak og godkjenningssaker. Vær OBS på at studenten tilhører riktig KULL. 
Ansvarlig: Programrådene må kommunisere med studentene og følge opp UP. 

For øvrig årssyklus: 

(Sommer-/) Høstsemester (fra og med høstsemester 2010): 

• Fakultetet: gradfangst kjøres ca. 01.07 ved påfølgende epost vedr. reservasjonsrett (jf  http://www.uio.no/studier/eksamen/grad.html) til studentene med 4 ukers 
svarfrist. Ved overføring av gradfangstresultatene til protokoll, inndras programstudierett. (Programstudierett skal ikke termineres manuelt ved for eksempel 
opptak til master). De studenter som besvarer reservasjonsepost får REALFAGlig studierett i 2 semestre (ØB gir beskjed om aktuelle til ALSH). 

• Like oppunder semesterstart arrangeres utsatt prøve/kontinuasjonseksamen. 

• Programnivå siste uke i august: Bekymringsmelding vedr. munlig kommende inndragning av studierett, se fakultets og sentralt UiO informasjon og rutiner, herunder 
FS-arbeid: http://www.matnat.uio.no/internt/it/Innleggere/FS/Bekymring_inndragning_studierett.html 

• Programnivå: Ved semreg.- frist (01.09): UP gjennomgåes lokalt pr. kull for følgende opptaksår: 2007, 2008, 2009, 2010.  
Redskap: søk opp studenter med programopptak og aktiv studierett i Student samlebilde i FS. 

• ½ dags arbeidsstue ca. 1 uke etter semreg.-fristen for teknisk bistand. 

• Fakultetet: gradfangst kjøres ca. 10.09 (for også å fange de som ev. er blitt klare i kontinuasjonseksamen / utsatt prøve). Påfølgende  epost vedr. reservasjonsrett (jf  
http://www.uio.no/studier/eksamen/grad.html) til studentene med 2 ukers svarfrist. Ved overføring av gradfangstresultatene til protokoll, inndras 
programstudierett. (Programstudierett skal ikke termineres manuelt ved for eksempel opptak til master). De studenter som besvarer reservasjonsepost får 
REALFAGlig studierett i 2 semestre (ØB gir beskjed om aktuelle til ALSH).  
Dersom enkelte av disse studentene ønsker å ta opp igjen et høstemne innvilges de dispesasjon for semreg.-fristen. 

• Programnivå i begynnelsen av september: Inndragning vedr. studierett, se fakultets og sentralt UiO informasjon og rutiner, herunder FS-arbeid: 
http://www.matnat.uio.no/internt/it/Innleggere/FS/Bekymring_inndragning_studierett.html 

• Fakultetet med tilstedeværelse fra programrådene ca. 20.09: fakultær bachelor-sermoni. 
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Vårsemester (fra og med våren 2011): 

• Fakultetet: Gradfangst kjøres ca. 10.01 ved påfølgende epost vedr. reservasjonsrett (jf  http://www.uio.no/studier/eksamen/grad.html) til studentene med 2 ukers 
svarfrist. Ved overføring av gradfangstresultatene til protokoll, inndras programstudierett. (Programstudierett skal ikke termineres manuelt på annen måte). De 
studenter som besvarer reservasjonsepost får REALFAGlig studierett i 2 semestre (ØB gir beskjed om aktuelle til ALSH). 

• Like oppunder semesterstart arrangeres utsatt prøve/kontinuasjonseksamen. 

• Programnivå siste uke i januar: Bekymringsmelding vedr. munlig kommende inndragning av studierett, se fakultets og sentralt UiO informasjon og rutiner, herunder 
FS-arbeid: http://www.matnat.uio.no/internt/it/Innleggere/FS/Bekymring_inndragning_studierett.html 

• Programnivå: Ved semreg.- frist (01.02): UP gjennomgåes lokalt pr. kull for følgende opptaksår: 2007, 2008, 2009, 2010.  
Redskap: søk opp studenter med programopptak og aktiv studierett i Student samlebilde i FS. 

• ½ dags arbeidsstue ca. 1 uke etter semreg.-fristen. 

• Fakultetet: Gradfangst kjøres ca. 10.02 (for også å fange de som ev. er blitt klare i kontinuasjonseksamen / utsatt prøve). Påfølgende  epost vedr. reservasjonsrett (jf  
http://www.uio.no/studier/eksamen/grad.html) til studentene med 2 ukers svarfrist. Ved overføring av gradfangstresultatene til protokoll, inndras 
programstudierett. (Programstudierett skal ikke termineres manuelt på annen måte). De studenter som besvarer reservasjonsepost får REALFAGlig studierett i 2 
semestre (ØB gir beskjed om aktuelle til ALSH). Dersom enkelte av disse studentene ønsker å ta opp igjen et våremne innvilges de dispesasjon for semreg.-fristen. 

• Programnivå i begynnelsen av februar: Inndragning vedr. studierett, se fakultets og sentralt UiO informasjon og rutiner, herunder FS-arbeid: 
http://www.matnat.uio.no/internt/it/Innleggere/FS/Bekymring_inndragning_studierett.html 
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