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Endringer i Nærmere regler for Det juridiske fakultet 

Nærmere regler:  

https://www.jus.uio.no/studier/regelverk/naermere_regler_juridisk_fakultet.html 

 

All eksamensavvikling på fakultetet er nå lagt til Silurveien 2 og regelverket for eksamen reguleres 
nå av UiOs sentrale regler. Dette betyr at kapittel 2-4 i Nærmere regler for Det juridiske fakultet 
ikke lenger gjelder, med unntak av ett punkt om utsatt eksamen ved hjemmeeksamen som er 
særskilt for enkelt emner ved fakultetet.  

 

Nærmere regler for Det juridiske fakultet 

Det foreslås at tittel endres til Nærmere regler for Det juridiske fakultet om utsatt studiestart, 
permisjon og utvidet studieprogresjon  

 

Kaptittel 1 Utsatt studiestart, permisjon og utvidet studieprogresjon 

Beholdes i sin helhet 

 

Kap 2 Eksamen:  

§2-1 Eksamensdagen: utgår 

 

§2-2 Kontroll av hjelpemidler til eksamen: utgår  

 

§2-3 Gyldig forfall: punkt 1, 2, 3, og 5 utgår 

 

(4) Ved hjemmeeksamen er det et vilkår at det dokumenteres at sykdommen, eller annen hindring 
som nevnt, har hatt en varighet tilsvarende minst en sjettedel av eksamensperioden. Kortere 
periode anses ikke som gyldig forfall.  

Foreslås at utgår, regelen ble tidligere praktisert på IKRS da de hadde hjemmeeksamener over 
lengre tid. 

 

(6) Annullering av eksamen innebærer at forsøket ikke teller i forhold til gjentaksregelen.  

Foreslås at utgår, presiseringen er overflødig.  

 

§2-4 Avbrutt eksamen: utgår 

 

§2-5 Utsatt eksamen: punkt 1, 2 og 3 utgår.  
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(4) For mappeinnlevering og skoleeksamen/muntlig eksamen:  

Dersom kandidatene har levert mappeeksamen, men har gyldig forfall for skoleeksamen eller 
muntlig eksamen, gis det anledning til å avlegge skoleeksamen eller muntlig eksamen som utsatt 
prøve, dersom slik prøve avholdes. Kandidaten kan fremstille se til neste ordinære eksamen etter 
kandidatens eget ønske, men da må hele eksamen avlegges på nytt.  

Foreslås flyttet til emnesidene for de emnene dette gjelder for. 

 

Kapittel 3 Tilrettelagt eksamen 

Utgår i sin helhet da regelverket er dekket fra UiOs sentrale regelverk 

 

Kapittel 4 Instruks for eksamensvakter og studentrepresentanter 

Utgår i sin helhet da eksamensvakter håndteres av Silurveien og studentrepresentanter ikke 
brukes lenger. 

 

Oppsummert utgår kap 2-4 unntatt ett punkt som foreslås flyttet til de særskilte emnesidene dette 
gjelder for.   

 

Forslag til vedtak:  

Nærmere regler for Det juridiske fakultet redigeres iht. overnevnte. Tittelen endres; kapittel 1 
beholdes i sin helhet; kap 3 og 4 utgår; i kapittel 2 utgår alt unntatt §2-5 (4) som flyttes til 
emnesidene for emner det gjelder.  
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