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Dekanvedtak – JF – 2017/17 - Egen utsatt innlevering på JUR5030/JUR5060 for 
privatister høsten 2017        
 

Vi ser det som nødvendig å fastsette en egen utsatt innlevering knyttet til høsten 2017 av 
masteroppgave på emnene JUS5030/JUR5060 for gruppen som har studieretten JF-RVOPP i FS 
(privatistene).  

Høsten 2017 er siste mulighet for å skrive og levere masteroppgave med denne studieretten, etter 
dette vil man kun skrive og levere masteroppgave ved fakultetet om man har ordinær studierett til 
masterprogrammet. I løpet av høsten er det trolig at noen i denne gruppen opplever sykdom eller 
annen vanskelig livssituasjon som kan danne grunnlag for å søke om utsatt innleveringsfrist. Da 
dette er siste semesteret det er mulig å avlegge emnet som privatist er det sannsynlig at fakultetet 
vil motta langt flere søknader om utsatt innlevering enn det som er ordinært på disse emnene. 
Masteroppgaven er ordinært det siste emnet som studenter og privatister avlegger før de oppnår 
grad, det er derfor grunn for fakultetet å strekke oss relativt langt for å sørge for at de studentene 
som er i denne kategorien skal få anledning til å fullføre graden.  

Det vil ha mye å si for privatister med sykdom/krevende livssituasjon å få en konkret frist å 
forholde seg til å planlegge etter. Ved utfasing av JUR2000P, JUR3000P og JUR4000P ble utsatt 
prøve gjennomført og orientert om på en åpen og ryddig måte for å legge til rette for at flest mulig 
kunne gjennomfør før ordningen ble utfaset. Dette vil også være arbeidsbesparende for 
administrasjonen på et tidlig tidspunkt å avklare om vi skal gi adgang for utsatt innlevering, hvilke 
grupper som skal gis slik adgang og når slik innlevering eventuelt skal være. 

Hvilke kandidater skal gis adgang til utsatt innlevering?  

1. Kandidater med dokumentert sykdom  

Kandidater med dokumentert sykdom gis adgang til å levere til utsatt frist. Administrasjonens 
vurdering er at det bør være en lavere terskel for å innvilge utsettelse enn normalt ettersom dette 
knytter seg til en siste mulighet for innlevering.  



 2

Hver søknad om adgang til utsatt innlevering må sees på særskilt men følgende retningslinjer 
anbefales:  

- Kandidater som kan dokumentere akutt sykdom rett før innleveringsfristen innvilges kort 
utsettelse slik praksis er i dag.  

- Kandidater som kan dokumentere sykdom/andre særlige forhold med over to ukers 
varighet i løpet av høsten 2017 bør innvilges adgang til utsatt innlevering.  

- Kandidater som kan dokumentere sykdom/andre særlige forhold med minimum en ukes 
varighet i løpet av siste måned før innlevering bør innvilges adgang til utsatt innlevering.  

2. Kandidater som stryker på JUR5030/JUR5060  

Vi foreslår at også privatister som stryker på masteroppgaven høsten 2017 gis adgang til utsatt 
innlevering, da vil vi følge lik praksis som ved utsatt prøve til eksamen i JUR2000P, JUR3000P og 
JUR4000P ble avholdt.  

Adgang til utsatt innlevering vil være avhengig av om privatisten har gjenstående eksamensforsøk, 
merk at det er kun adgang til å levere masteroppgave som ikke er bestått en gang, dvs. maksimalt 
to eksamensforsøk. En masteroppgave som har fått ikke bestått kan leveres på ny i bearbeidet 
form, det er ikke noe behov for å skrive en ny oppgave. Se Reglement for masteroppgaver § 8 (3): 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/reglement/Reglementmasteroppgaverrettsvi
tenskap.html 

I forbindelse med dette vil fakultetet trolig få søknader om tredje eksamensforsøk på 
masteroppgaven det bør hverken være enklere eller vanskeligere enn ellers å få innvilget et tredje 
forsøk. 

En risiko med å gå ut med informasjon om hvilke grupper som gis adgang til utsatt innlevering er 
at noen kan spekulere i å levere en oppgave til stryk med vilje, dersom de ikke har noen 
dokumenterbar grunn for å få adgang til utsatt innlevering. Vi mener allikevel at fakultetet må gå 
ut med denne informasjonen, for å gi kandidatgruppen mulighet til å planlegge og få gjennomført 
masteroppgaven.      

3. Ekstraordinært: Kandidater som ikke kan levere masteroppgave høsten 2017 
da de er utestengt grunnet fusk (Dette gjelder 2-3 personer.) 

Vi foreslår at de som har fusket H16 eller V17 på enten masteroppgaven eller annet emne, og er 
utestengt tom. H17 vil gis anledning til å levere masteroppgave på ny til utsatt frist.  

De som eventuelt fusker høsten 2017 og således får annullert oppgaven og blir utestengt vil ikke 
omfattes av denne ordningen. Vår oppfatning er at det ikke bør legges til rette for disse tilfellene da 
det vil medføre å legge til rette for utsatte innleveringer utover våren 2018.   

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/reglement/Reglementmasteroppgaverrettsvitenskap.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/reglement/Reglementmasteroppgaverrettsvitenskap.html
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4. Særskilt om alle grupper 

Til alle søknader om adgang til utsatt innlevering må administrasjonen må foreta en 
helhetsvurdering. Noen kandidater har tidligere fått innvilget studierett til masteroppgaven, men 
oppfyller ikke de nye forkunnskapskravene. Dersom en kandidat skal gis adgang til utsatt 
innlevering må det være realistisk at graden kan gjennomføres.      

Tidspunkt for utsatt innlevering  

Fakultetet bør fastsette en sentral frist, og denne skal gjelde for alle som gis adgang til utsatt 
innlevering. Dersom vi skal legge til rette for at alle de tre nevnte gruppene skal gis anledning til å 
levere til utsatt frist må fristen være relativ sen i forhold til ordinær innleveringsfrist, 
administrasjonen mener at fristen ikke kan settes tidligere enn mars 2018.   

Videre er det sannsynlig at dette kommer til å være en relativt stor gruppe, på bakgrunn av at det er 
ca. 100 oppmeldte privatister høsten 2017 vil vi anslå at minimum 20 og kanskje så mange som 50 
som det kan forutsettes vil benytte seg av en slik mulighet.  

Det vil være svært ressurskrevende for administrasjonen dersom en så stor gruppe skal levere 
masteroppgave i mars, dette er en svært travel måned i masteroppgave-årshjulet. 
Administrasjonen anbefaler derfor at den utsatte fristen settes til 25. april 2018, dvs. ved ordinær 
frist for våren 2018.  

Administrativt vil dette være det minst ressurskrevende, samtidig gir vi gruppen en anselig 
utsettelse på fristen og en reell mulighet for å gjennomføre. Det må understrekes i 
kommunikasjonen utad at denne fristen ivaretar alle mulige forhold og at det ikke kommer til å gis 
utsettelse utover dette. Videre vil de som fullfører tidligere ha full anledning til å levere sin 
masteroppgave tidligere, men den vil først sendes til sensur etter 25. april. 

Det er ikke anledning å koble denne utsatte fristen opp mot høstsemesteret, da det er så langt ut i 
vårsemesteret. Kandidatene må således gis utvidelse av sin studierett og eksamensmelding til våren 
2018.  

Kostnadsberegning og administrative ressurser  

Det vil kreve administrative ressurser å gjennomføre en slik utsatt innlevering, videre venter vi 
mange henvendelser og søknader om tredje forsøk på masteroppgaven knyttet til dette. Med å 
legge den utsatte innleveringen til den sentrale fristen mener vi at vi kan ivareta en utsatt 
innlevering med de ressurser vi har i seksjonen.  

Det vil være økte sensurutgifter knyttet til denne utsatte innleveringen, men det vil kun være de 
som ikke leverer eller som ikke tidligere har fått bestått som gis adgang til å levere, og verdien av å 
få gjennomført grad og få uteksaminert noen flere kandidater bør etter vår mening veie tyngre.   

Dekanvedtak  
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Fakultetet fastsetter en egen utsatt innlevering for masteroppgave (JUS5030/JUR5060) for 
gruppen som har studieretten JF-RVOPP i FS (privatistene) høsten 2017.  

De som gis adgang til å levere til utsatt frist er kandidater med dokumenterbar sykdom/andre 
særlige forhold, kandidater som stryker høsten 2017 men har forsøk igjen og kandidater som er 
utestengt høsten 2017 men har forsøk igjen. Alle søknader er gjenstand for en helhetsvurdering 
hvor man vurderer om det er sannsynlig at graden Master i rettsvitenskap kan oppnås.  

 

Med hilsen  

Dag Michalsen  

Dekan  
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