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UiO : Universitetet i Oslo 

Til: Universitetsstyret v/Rektor på fullmakt 

Dato: 21.02.14 
Saksnr .. : 2014/2940 

Innpassingsopptak til masterprogrammet i odontologi 

Notat 

Det odontologiske fakultet ønsker å innføre innpassingsopptak til dets-årige masterprogrammet i 
odontologi ved ledige plasser til s . semester, semesteret hvor studentene starter med de 
odontologiske fagene og den kliniske ferdighetsstrening. 

Fakultetet har relativt stor frafall fra odontologi til medisin underveis i fellessemestrene. Frafallet 
har økonomiske konsekvenser for fakultet grunnet lavere studiepoengproduksjon, og fakultetet vil 
ha problemer med å oppfylle samfunnsoppdraget dersom utviklingen fortsetter. 

Det odontologiske fakultets styre anbefalte i møte 12. desember 2013 at det igangsettes 
supleringsopptak til masterstudiet i odontologi. 

Opptaksregelverk 

For opptak til s. semester legges Forskrift om opptak til høyere utdanning til grunn, og det kreves 
tilsvarende tilsvarende realfaglige bakgrunn som for studenter som tas opp til1.semester. I tillegg 
kreves et studieomfang tilsvarende de fire første semestrene på masterstudiet i odontologi, med 
vektet gjennomsnitt på C: 

a) Generell studiekompetanse +MEROD(Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og 
Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2) 

b) Høyere utdanning tilsvarende de 4 første semestrene i odontologistudiet ved UiO. 

c) Minstekravet for den høyere utdanningen er et vektet gjennomsnitt på C 

Vurdering og rangering 

Det nedsettes en opptakskomite som vurderer søknadene. 

Søkerne rangeres på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av emnene som vurderes som tilsvarende 
de 4 første semestrene i odontologistudet ved UiO. 
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Søknadsfrist 

Forstc innpassingsopptak ønskes gjennomført Yårcn 2014 for innpassing aY studenter som kan 
starte hosten 2014. Søknadsfrist: 15. april via SøknadsWeb. 

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt forslaget om at det foretas innpassingsopptak til 
masterprogrammet i odontologi, samt forslag til opptaksregclverk. 

M d hilsen~ , ;J 
t~ ~~o( 
nn-Elm A . B ørncboe 

universitetsdire ør 

Vedlegg 1: Notat fra Det odontologiske fakultet 

Monica Ba1< ·en 
avdelingsdirektør 

Saksbehandler: Åshild Elsebutangen Lunde, Avdeling for fagstøtte 
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VEDTAK 
Reki:or godkjenner pfi fullmakt forslaget om at det foretas innpassingsopptak til 
maslerprogrammct i odontologi, samt forslag til opptaksrcgelverk. 

Dato 2 l(C'7/ 1/ / 

{ . 

1 ) ) 

///c ,' ~ c , 
Ole Petter Ottcrscn 
rektor 
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UiO : Universitetet i Oslo Notat 

Til: Universitetsstyret v/Rektor på fullmakt 

Dato: 13.2.14 

Saksnr .. : 2013/8412 

Utnevning av æresdoktorer ved Det medisinske fakultet 

I forbindelse med Det medisinske fakultets 200-årsjubileum i år, ble det åpnet for å utnevne to 
æresdoktorer i tillegg til fakultetets ordinære to. To av de opprinnelig nominerte kandidatene til 
Det medisinske fakultet, Paul Allen og Craig Venter, har ikke anledning til å være tilstede ved 
æresdoktorkreeringen 2.9.14, og har derfor tald<:et nei til æresdoktoratet. 

Det medisinske fakultet fremmer på bakgrunn av dette to nye kandidater, Aud Jebsen og Paul 
Farmer. 

Begrunnelsene for nominasjonene følger vedlagt. 

Forslag til vedtak: 

Rektor godkjenner på fullmakt at Aud Jebsen og Paul Farmer utnevnes til æresdoktorer ved 
Universitetet i Oslo 2.9.14. 

Med hilsen 

G4fnftrd§d t 
universitetsdirektør 

s' niorrådgiver 

Saksbehandler: Gry Kolbjørnsen, tlf: 5 40 13, mail: gry.kolbjornsen@admin.uio.no 
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VEDTAK 
Rektor godkjenner på fullmakt at Aud Jebsen og Paul Farmer utnevnes til æresdoktorer ved 
Universitetet i Oslo 2.9.14. 

/Y-2 -IV 
Dato le Petter Ottersen 

· rektor 

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 
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