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Dekanvedtak – JF – 2018/20 Forslag om endring av regelverk 
knyttet til permisjon fra studiet 

Bakgrunn 

 Nærmere regler for Det juridiske fakultet § 1-3 Permisjon.  

 Med bakgrunn i vedtak i Fakultetsstyret diskuterte PMR den 15. mars 2018 tiltak for økt 
gjennomstrømming på masterstudiet i rettsvitenskap.  

 Det ble notert at PMR var i utgangspunktet negative til de foreslåtte innstrammingene i 
regelverket da de antas å ha liten effekt for gjennomstrømmingen. Det er kun ønskelig å gjøre 
innstramminger knyttet til udokumentert permisjon ved fakultetet.   

 Det er allikevel ønskelig å gå videre med endringene da man ved sammenligning med andre 
fakulteter ved UiO og de juridiske fakultetene ved UiB og UiT ser at vi har svært liberale regler 
knyttet til permisjon.  

 Vedtaksforslag om endringer er sendt Programrådet for kriminologi og rettssosiologi (PKRS) 
og Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) og Juridisk studentutvalg (JSU), 
se vedlegg  

 

Hovedproblemstillinger 

 Per i dag har studenter på alle studieprogrammer, med unntak av de internasjonale 
masterprogrammene, anledning til å få innvilget udokumentert permisjon fra studiet i inntil to 
semestre. Før ny udokumentert permisjon kan innvilges må 120 studiepoeng avlegges. Det er 
ønskelig å stramme dette inn til at dette kun kan innvilges maksimalt ett års udokumentert 
permisjon i løpet av studiet.   

 Per i dag kan studenter søke om udokumentert permisjon fra studiet såfremt de har vært 
registrert på studiet i ett semester. Det er ønskelig å legge til et krav om at 30 studiepoeng også 
må være produsert før slik permisjon innvilges. Slik reglene er i dag så gir de et smutthull fra 
reglene om krav til dokumentasjon ved søknad om utsatt studiestart. Studenter med opptak 
kan i praksis semesterregistrere seg, og så semesteret etter søke om udokumentert permisjon, 
og med det utsette studiestart med opp til 1,5 år. Det er ønskelig med strenge regler knyttet til 
utsatt studiestart, en bør ikke legge til rette for at studenter søker om opptak før de rent faktisk 
skal starte på studiet, da disse tar opp studieplasser som kunne gått til andre søkere. 

 Til slutt er det også ønskelig å legge til at udokumentert permisjon ikke kan innvilges dersom 
det vil innebære at studenten vil få et studieløp som er lengre enn ti år.   

 

Tilbakemeldinger fra høringsrunden  

 PKRS og PFIN har ikke meldt inn noen motforestillinger til det opprinnelige vedtaksforslaget. 

JSU har stilt seg kritiske da de er generelt kritiske til innskrenking av friheten på studiet, videre 

http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/naermere_regler_juridisk_fakultet.html#toc4
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2018/pmr2/vedlegg/sak7.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2018/pmr2/vedlegg/sak7.pdf
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at et behov for ugrunnede permisjoner kan være eksempelvis studentpolitiske verv. 

Vedtaksforslaget er etter dette revidert og «studentpolitiske» verv er nå positivt angitt som noe 

som kan gi adgang til «grunnet» permisjon, se § 1-3, punkt 3.   

 

Forslag til vedtak: 

Nærmere regler § 1-3 justeres som følger:  

 

1. Kun studenter som har vært registrert som student på et studieprogram ved Det juridiske 
fakultet i minimum ett semester, og bestått 30 studiepoeng på det aktuelle 
studieprogrammet kan søke om permisjon. 

2. For alle studieprogram, unntagen engelskspråklige masterprogrammer med 1,5 til 2 års 
varighet kan permisjon i inntil to semestre innvilges uten at særskilt grunn oppgis. Slik 
permisjon kan ikke innvilges dersom det innebærer at studieløpet vil bli lengre enn 10 år. 
Dette gjelder uavhengig om studenten er gitt nytt opptak til studiet.  Student som er gitt slik 
permisjon, kan ikke gis ny permisjon før 120 studiepoeng er produsert i det aktuelle 
programmet, med mindre det foreligger særskilte forhold som begrunner behovet for 
ytterligere permisjon (f.eks sykdom, omfattende omsorgsoppgaver, studentpolitiske verv 
o.l). Slike forhold må dokumenteres.  

3. Det følgende gjelder engelskspråklige masterprogrammer med 1,5 til 2 års varighet: 
Permisjon kan kun innvilges dersom det foreligger særskilte forhold som begrunner behov 
for slik permisjon. Slike forhold må dokumenteres. 

4. Studenter i fødselspermisjon kan velge å semesterregistrere seg, betale semesteravgift og 
følge emner i samme tidsrom de er i fødselspermisjon. Slik permisjon kan kun innvilges der 
det foreligger dokumentasjon på egen eller partners graviditet. 

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Tiltak for å øke gjennomstrømming på Masterstudiet i rettsvitenskap (s. 6 og 7)  

- Protokoll fra PMR 15. mars 2018, se sak 8 

 

file://///kant/jus-felles/fakadm/Studieseksjonen/PMR/Saksfremlegg/vår%202018/Gjennomstrømming/masterstudiet%20i%20rettsvitenskap,%20bachelorstudiet%20i%20kriminologi,%20masterstudiene%20i%20kriminologi,%20rettssosiologi%20og%20forvaltningsinformatikk.
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2018/pmr2/protokoll.html

