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Endring av studie- og eksamensforskriften – medisinstudiet 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret: 
• Lov 1. april 2005 om universiteter og høgskoler  
• Forskrift 20. desember 2005 om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo 

Hovedproblemstillinger i saken: 
Det medisinske fakultet foreslår å endre tre av bestemmelsene som gjelder medisinstudiet i UiOs 
studie- og eksamensforskrift:  

• Bestemmelsen om ny eksamen («konteeksamen») i siste semester 
• Bestemmelsen om studieprogresjon underveis i studiet 
• Bestemmelsen om studieprogresjon totalt i studiet 

Endringsforslagene skyldes omorganiseringen av medisinstudiet, blant annet med innføring av 
større moduler enn de tidligere semesteremnene.  

Forslagene har vært på høring hos Medisinsk studentutvalg, som støtter endringsforslagene. Siden 
forslaget bare gjelder medisinstudiet, vurderes det som tilstrekkelig at saken har vært på høring 
hos Medisinsk studentutvalg. 

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter: 
Ingen konsekvenser for økonomi, bemanning eller lokaliteter. UiOs forskrift om studier og 
eksamener endres.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd 
med forslaget. Endringene trer i kraft når vårsemesteret 2017 er avsluttet, 1. august 2017. 

 

 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør      Hanna Ekeli 

avdelingsdirektør 
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Vedlegg:  
1) Saksnotat 
2) Bestemmelsene som foreslås endret 
3) Forslag til endringsforskrift 
4) Forslag fra Det medisinske fakultet om endring av regelverket for medisinstudiet.  
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FRA 
UNIVERSITETSDIREKTØREN 
 
 FREMLEGGSNOTAT 
 Møtesaksnr.: V-sak 4 
 Møtedato: 2. mai 2017 
 Notatdato: 7. april 2017 
 Arkivsaksnr.: 2008/88 
 Saksbehandler: jonnyrsu 
 
TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 

 

Endring av studie- og eksamensforskriften – medisinstudiet 

Bakgrunn 
Det medisinske fakultet foreslår å endre tre av bestemmelsene som gjelder medisinstudiet i UiOs 
studie- og eksamensforskrift. Endringsforslagene skyldes omorganiseringen av medisinstudiet, 
blant annet med innføring av større moduler enn de tidligere semesteremnene.  

Universitets- og høyskoleloven slår fast at denne typen endringer må behandles av universitets-
styret, jf. lovens § 3-7 niende ledd:  

«Styret selv gir forskrift om avleggelse av og gjennomføring av eksamener og prøver, herunder 
vilkår for å gå opp til eksamen eller prøve på nytt og for adgang til ny praksisperiode og 
bestemmelser om oppmelding og vilkår for oppmelding. […]» 

Rent praktisk vedtar styret endringen gjennom å fastsette en egen forskrift om endring av studie- 
og eksamensforskriften, jf. vedlegg 1.  

Hovedproblemstillinger 
I dagens studie- og eksamensforskrift er det tatt inn enkelte bestemmelser som gjelder bare for 
medisinstudiet. På grunn av studiets organisering og faglige innhold har det blitt vurdert som 
rimelig og hensiktsmessig å ha separate bestemmelser på disse punktene, i stedet for å la 
medisinstudiet være omfattet av fellesreglene som gjelder for alle andre programmer.  

Det medisinske fakultet fremmer tre forslag til endringer av regelverket:  

1. Medisinstudiet har nå utsatt eksamen for studenter med gyldig forfall og ny eksamen for 
studenter som ikke har bestått etter hver ordinære eksamen, bortsett fra siste semester, hvor 
det bare arrangeres utsatt eksamen. Siden ny modul 8 er større og har flere eksamener 
underveis i modulen, vil denne bestemmelsen slå urimelig ut. Fakultetet ønsker derfor å fjerne 
spesialregelen for siste semester, slik at disse er omfattet av de ordinære reglene for studiet.  

2. Medisinstudiet har en særskilt progresjonsregel som gjelder for hvert semester. En student har 
anledning til å bruke inntil tre semester på å bestå et gitt semester i studiet før vedkommende 
mister studieretten. Denne bestemmelsen ønsker fakultetet å fjerne, slik at det bare er den 
totale forsinkelsen som gjelder, jf. neste punkt.  

3. Medisinstudiet har en særskilt progresjonsregel som gjelder for hele studiet. En student har 
anledning til å være inntil fem semester forsinket totalt i studiet før vedkommende mister 
studieretten. Permisjoner innvilget av fakultetet teller ikke med ved beregning av forsinkelse. 
På grunn av den nye inndelingen av studiet og i lys av forenklingen i andre ledd, ønsker 
fakultetet å endre den maksimale lovlige forsinkelsen til fire semester.  
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Forslagene har vært på høring hos Medisinsk studentutvalg, som støtter endringsforslagene. Det 
har vært to ulike høringsrunder med to ulike forslag, der studentutvalget slutter seg til det nyeste 
(som fremmes nå). Siden forslaget bare gjelder medisinstudiet, vurderes det som tilstrekkelig at 
saken har vært på høring hos Medisinsk studentutvalg. 

Saken har også vært på høring hos Det odontologiske fakultet, siden den første delen av 
odontologistudiet er felles med medisinstudiet, men endringene vil ikke påvirke dem direkte.  

Ikrafttredelse 
Fakultetet foreslår at de nye reglene trår i kraft etter at vårsemesteret 2017 er avsluttet. Av 
praktiske hensyn mht. kunngjøring av endringene settes ikrafttredelsesdatoen til 1. august 2017.  

Det vil bli informert om endringene i Mine studier og ved e-post til studentene. Studenter som kan 
bli rammet av de nye bestemmelsene fordi de allerede har pådratt seg flere nedrykk, vil bli 
behandlet særskilt slik at ikke bestemmelsene får tilbakevirkende kraft. 

Vedlegg  
1. Bestemmelsene som foreslås endret 
2. Forslag til endringsforskrift 
3. Forslag fra Det medisinske fakultet om endring av regelverket for medisinstudiet.  
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Bestemmelsene som foreslås endret 
Forskrift 20. desember 2005 nr. 1798 om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo:  

§ 5.5 Utsatt eksamen, ny eksamen, ny praksisperiode og ekstraordinær eksamen 

[…] 

(5) For studieprogrammene i klinisk ernæring, medisin og odontologi avholder fakultetet ny eksamen 
etter hver ordinære eksamen for studenter som har fått "ikke bestått" til ordinær eksamen. 
Studenter som ikke består eksamen i siste semester av medisinstudiet, får imidlertid ikke adgang til 
ny eksamen før ved neste ordinære eksamen.  

§ 7.3 Krav til en programstudent mht. tap av studierett og ny studierett 

[…] 

(4) For medisinstudiet og for fellessemestrene i studieprogrammet i klinisk ernæring gjelder følgende 
bestemmelser i stedet for bestemmelsene i tredje ledd: 

a) En programstudent som ikke har bestått eksamen tilhørende et bestemt semester senest 
tredje semester etter at programstudenten begynte i semesteret, mister ordinært 
studieretten til studieprogrammet. 

b) En programstudent som blir mer enn fem semester forsinket totalt i medisinstudiet, mister 
ordinært studieretten til studieprogrammet. 
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Utkast til forskrift om endring i forskrift om studier og 
eksamener ved Universitetet i Oslo 
Fastsatt av universitetsstyret [dato] med hjemmel i lov 1. april 2005 om universiteter og høgskoler § 3-
9. 

I 

I forskrift 20. desember 2005 nr. 1798 om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo gjøres 
følgende endringer:  

§ 5.5 femte ledd skal lyde:  

(5) For studieprogrammene i klinisk ernæring, medisin og odontologi avholder fakultetet ny eksamen 
etter hver ordinære eksamen for studenter som har fått "ikke bestått" til ordinær eksamen.  

§ 7.3 fjerde ledd skal lyde:  

(4) For medisinstudiet gjelder følgende bestemmelse i stedet for bestemmelsene i tredje ledd: 

• En programstudent som blir mer enn fire semester forsinket totalt i medisinstudiet, mister 
ordinært studieretten til studieprogrammet. 

II 

Endringene trer i kraft når vårsemesteret 2017 er avsluttet, 1. august 2017.  
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Det medisinske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Sogn Arena, 2. et., Klaus 
Torgårds vei 3, 0372 Oslo 

Telefon: 22 85 11 36 
Telefaks: 22 85 11 06 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no 

Til: 
AF SFFU Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning 

 
 
Dato: 7.3.2017 
Saksnr.: 2014/10043 RITAO Unntatt offentlighet: offl § 14 jf fvl § 14 
   

 
Anmodning om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.5 (5) 
og § 7.3 (4) a) og b). 
 
 
Bakgrunn 
 
Ved overgangen fra gammel studieplan (OSLO96) til ny studieplan OSLO 2014 er strukturen endret fra 
semester til moduler. Profesjonsstudiet i medisin består av åtte moduler mot tidligere tolv semester. 
MED1100 (modul 1), MED2200 (modul 2), MED3300 (modul 3) og MED6800 (modul 8) går over to 
semestre/har to terminer. Eksamenene kommer også mer spredd gjennom modulene, ikke nødvendigvis på 
slutten. 
 
På bakgrunn av dette ønsker vi tilpasninger i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo  
§ 5.5 (5) og § 7.3 (4) a) og b). 
 
 
Endringsforslag 
  
 § 5.5 (5) lyder: «For studieprogrammene i klinisk ernæring, medisin og odontologi avholder 

fakultetet ny eksamen etter hver ordinære eksamen for studenter som har fått "ikke bestått" til 
ordinær eksamen. Studenter som ikke består eksamen i siste semester av medisinstudiet, får 
imidlertid ikke adgang til ny eksamen før ved neste ordinære eksamen.» 

 
Fakultetet ønsker å gjeninnføre kontinuasjonseksamen på de avsluttende eksamener i 
medisinstudiet, og forslår at siste setning slettes. Endringen vil gjelde studentene som startet på 
den nye modul 8 (MED6800) våren 2017 med eksamener i termin 2 høsten 2017. Eksamenene som 
vil bli omfattet er en skriftlig digital eksamen (avholdes i moduluke 26), en objektiv strukturert 
klinisk eksamen (OSKE) (avholdes i moduluke 34) og en muntlig klinisk (Mini-CEX) (avholdes i 
moduluke 35-36).  

 
 § 7.3 (4) a)lyder: «En programstudent som ikke har bestått eksamen tilhørende et bestemt 

semester senest tredje semester etter at programstudenten begynte i semesteret, mister ordinært 
studieretten til studieprogrammet.» 

Fakultet ønsker å fjerne forskriftens § 7.3 (4) a), og la pkt. (4) b) være gjeldende ved forsinkelse.  
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Dette anser vi som en ren forenkling, og siden studiets inndeling i semester har bortfalt i ny 
studieplan, er dette også en nødvendig tilpasning som ikke vil ha negative konsekvenser for 
studentene, snarere tvert i mot.  

 Klinisk ernæring vil med dette følge § 7.3 (3). 

 § 7.3 (4) b)lyder: «En programstudent som blir mer enn fem semester forsinket totalt i 
medisinstudiet, mister ordinært studieretten til studieprogrammet». 

Som en følge av å fjerne «tre-semesters-regelen» i § 7.3 (4) a) anser vi det som nødvendig med en 
liten innstramming av den regelen som da blir gjeldende. Vi ønsker at total forsinkelse endres til 
fire semester. § 7.3 (4) b) vil da lyde slik: «En programstudent som blir mer enn fire semester 
forsinket totalt i medisinstudiet, mister ordinært studieretten til studieprogrammet». 

Merk at permisjoner innvilget av fakultetet ikke regnes som forsinkelse. 

 
Endringene knyttet til § 5.5 (5) og § 7.3 (4) a) har tidligere fått tilslutning fra Medisinsk studentutvalg (MSU) 
i høringsuttalelse av 02.10.14 (vedlegg 2). Høringen som gikk ut fra Fakultetet av 02.09.14 er også vedlagt 
(vedlegg 1). Da forslag til endring i § 7.3 (4) b) ikke var en del av forrige høring, har MSU fått anledning til å 
uttale seg om dette forslaget gjennom en ny høring av 1.2.2017 (vedlegg 3). MSUs gir sin tilslutning til alle 
de foreslåtte endringene gjennom sin høringsuttalelse av 6.3.2017 (vedlegg 4). 
 

Vi ønsker at forskriftsendringen først effektueres etter at vårsemestret 2017 er avsluttet. 

Med hilsen 
 
Professor Ingrid Os 
Prodekan for profesjonsstudiet medisin        
 

Unn-Hilde Grasmo-Wendler 
Fakultetsdirektør  
 

   
Vedlegg:  1. Høringen fra Fakultetet av 02.09.14 
  2. Medisinsk studentutvalg sin høringsuttalelse av 02.10.14 
  3. Høring fra fakultetet av 1.2.2017 
  4. Medisinsk studentutvalg sin høringsuttalelse av 2.3.2017 
        
 
 Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
Saksbehandler: Liv B.Finess, tlf. 22845325, e-post: l.b.finess@medisin.uio.no 
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Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet
Postadr.: Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, 
2. et., 0372 Oslo

Telefon: 22 84 53 00
Telefaks: 22 84 53 01
postmottak@medisin.uio.no
www.med.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

Det odontologiske fakultet

Medisinsk studentutvalg (MSU)

Dato: 02.09.2014

Vår ref.: 2014/10043 RUNEATH

Høring: Forslag til endringer i forskrift om studier og eksamen som følge av ny 
studieplan i profesjonsstudiet i medisin 

Ny studieplan for profesjonsstudiet i medisin implementeres fra høstsemesteret 2014.  Den nye 
studieplanen – Oslo 2014 - innebærer en betydelig faglig, strukturell og administrativ omlegging. 
Dette aktualiserer behovet for å tilpasse ulike deler av regelverket til den nye studieplanen.  

Forskrift for studier og eksamen ved UiO inneholder enkelte bestemmelser som kun gjelder for 
profesjonsstudiet i medisin, odontologi og ernæringsstudiet. Bestemmelsene er i stor grad knyttet 
til dagens studieplan for profesjonsstudiet i medisin (Oslo 96). Det medisinske fakultet ser derfor 
behov for å endre disse for å få samsvar mellom forskrift og ny studieplan.

Det er Universitetsstyret som beslutter eventuelle endringer i Forskrift for studier og eksamen ved 
UiO.  Som ledd i den videre beslutningsprosessen sendes fakultetets endringsforslag på høring til 
studentorganisasjonene ved fakultetet, med MSU som koordinerende høringsinstans. Odontologi-
og medisinstudenter har felles undervisning innledningsvis i sine studier, og fakultetet vil derfor 
også anmode om Det odontologiske fakultets tilbakemeldinger på forslaget.

Høringsfristen settes til 3. oktober 2014.  

Endringsforslag

Forskrift for studier og eksamen ved UiO har i dag en del bestemmelser som gjelder spesifikt for 
studieprogrammene i medisin, ernæring og odontologi, og hvor det er tatt hensyn til oppbyggingen 
av profesjonsstudiet i medisin (Oslo 96) slik det har vært fram til nå. Disse omhandler særlig utsatt 
eksamen, kontinuasjonseksamen, samt forsinkelsesregler. Fakultetet foreslår at følgende punkter 
strykes fra den sentrale forskriften:

§ 5.5 pkt 4

For studieprogrammene i klinisk ernæring, medisin og odontologi avholder fakultetet 
utsatt eksamen etter hver ordinære eksamen for studenter med gyldig forfall til ordinær 
eksamen.

§ 5.5 pkt 5

For studieprogrammene i klinisk ernæring, medisin og odontologi avholder fakultetet ny 
eksamen etter hver ordinære eksamen for studenter som har fått "ikke bestått" til ordinær 
eksamen. Studenter som ikke består eksamen i siste semester av medisinstudiet, får 
imidlertid ikke adgang til ny eksamen før ved neste ordinære eksamen.
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§ 7.3 pkt. 4 a

(4) For medisinstudiet og for fellessemestrene i studieprogrammet i klinisk ernæring 

gjelder følgende bestemmelser i stedet for bestemmelsene i tredje ledd:

a) En programstudent som ikke har bestått eksamen tilhørende et bestemt semester senest 
tredje semester etter at programstudenten begynte i semesteret, mister ordinært 
studieretten til studieprogrammet.

Nærmere bakgrunn for endringsforslagene

1. Utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen for moduler som går over to semestre

På profesjonsstudiet i medisin avholdes det utsatt eksamen og kontinuasjonseksamen etter hver 
ordinær eksamen for studenter som har hatt gyldig forfall, eller som ikke har bestått. Det tillates
ikke 'hengefag', dvs. at all obligatorisk undervisning må være gjennomført, og eksamener må være 
bestått, før man kan gå videre til neste semester i studiet. Derfor var utsatt eksamen og 
kontinuasjonseksamen i samme semester i Oslo 96 et viktig tiltak for å sikre nødvendig 
studieprogresjon.  

Hensynet til studieprogresjon vil være like viktig i ny studieplan. Imidlertid vil noen moduler i den 
nye studieplanen strekke seg over to semestre. Siden disse modulene vil ha oppstart både høst og 
vår vil studentene fortsatt få to forsøk på å avlegge eksamen innenfor samme 'studieenhet', dvs. 
senest påfølgende semester. Etter fakultetets oppfatning vil hensynet til studieprogresjon således 
bli ivaretatt like godt uten en fast regel om at det i tillegg må arrangeres egen utsatt eksamen 
og/eller kontinuasjonseksamen midt i en modul. Det vil imidlertid gå noe lengre tid mellom to 
ordinære eksamener i samme modul enn om det skulle arrangeres egen utsatt eksamen og/eller 
kontinuasjonseksamen. Dette kan også være til fordel for studentene som må ta eksamen på ny, 
siden disse vil få bedre tid til å forberede seg på sitt andre forsøk på å avlegge angjeldende 
eksamen.

Fakultetet vil fortsatt avholde utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen som før i moduler med 
varighet på ett semester, og regelendringen som foreslås gjelder altså kun moduler som går over to 
semestre. I tillegg vurderer fakultetet å gjeninnføre kontinuasjonseksamen på avsluttende eksamen
i 12 semester i Oslo 96 (modul 8 i Oslo 2014), noe dagens særskilte forskrift for medisinstudiet ikke 
tillater. 

Fakultet mener at forskriftens § 5.5 pkt. 1 ivaretar alle overordnede hensyn når det gjelder utsatt 
eksamen og kontinuasjonseksamen, og derfor gir tilstrekkelige rammer for de tilpasninger som er 
beskrevet over:

Fakultetet skal avholde utsatt eksamen for eksamenskandidater med gyldig forfall til 
ordinær eksamen dersom det ikke avholdes ordinær eksamen i det påfølgende semesteret. 
Utsatt eksamen avholdes snarest mulig etter ordinær eksamen. Fakultetet kan for øvrig 
avholde utsatt eksamen, ny eksamen, ny praksisperiode og ekstraordinær eksamen etter 
behov.
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2. Forenkling av forsinkelsesreglene

Medisinstudiet og fellessemestrene i studieprogrammet i klinisk ernæring har hatt en egne
bestemmelser i forskriftens § 7.3 pkt. 4 i stedet for bestemmelsene i tredje ledd som gjelder for 
øvrige studieprogram: 

§ 7.3 pkt. 4 a

En programstudent som ikke har bestått eksamen tilhørende et bestemt semester senest 
tredje semester etter at programstudenten begynte i semesteret, mister ordinært 
studieretten til studieprogrammet.

§ 7.3 pkt. 4 b

En programstudent som blir mer enn fem semester forsinket totalt i medisinstudiet, mister 
ordinært studieretten til studieprogrammet.

Fakultet foreslår å fjerne forskriftens § 7.3 pkt. 4 a., og la pkt. 4b være gjeldende ved forsinkelse.
Dette anser vi som en ren forenkling, og siden studiets inndeling i semester bortfaller i ny 
studieplan, er dette også er nødvendig tilpasning som ikke vil ha negative konsekvenser for 
studentene, snarere tvert i mot.

Med hilsen

Ingrid Os Bjørn Hol

Studiedekan Fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler: Rune Thele, +4722851424, rune.thele@medisin.uio.no
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Det medisinske fakultet  
Universitetet i Oslo 
 

Fakultetsadministrasjonen 
Kontoradr.: Sogn Arena, 2. et., Klaus 
Torgårds vei 3, 0372 Oslo 

Telefon: 22 85 11 36 
Telefaks: 22 85 11 06 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no 

 

Til: 
Medisinsk studentutvalg (MSU) 

 

 

Dato: 01.02.17 
 Saksnr.: 2014/10043 RITAO 

   

 
Høring: Forslag til endringer i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.5 (5) 
og § 7.3 (4) a) og b) 
 
 
Bakgrunn 
 
Ved overgangen fra gammel studieplan (OSLO96) til ny studieplan OSLO 2014 er strukturen endret fra 
semester til moduler. Profesjonsstudiet i medisin består av åtte moduler mot tidligere tolv semester. 
MED1100 (modul 1), MED2200 (modul 2), MED3300 (modul 3) og MED6800 (modul 8) går over to 
semestre/har to terminer. Eksamenene kommer også mer spredd gjennom modulene, ikke nødvendigvis på 
slutten. På bakgrunn av dette ønsker Fakultetet tilpasninger i Forskrift om studier og eksamener ved 
Universitetet i Oslo § 5.5 (5) og § 7.3 (4) a) og b). 
 
Det er Universitetsstyret som beslutter eventuelle endringer i Forskrift for studier og eksamen ved 
Universitetet i Oslo. Som ledd i den videre beslutningsprosessen sendes fakultetets endringsforslag på 
høring til studentorganisasjonene ved fakultetet, med MSU som koordinerende høringsinstans.  

 

Høringsfristen settes til 01.03.17. 
 

Endringsforslag 
  

 § 5.5 (5) lyder: «For studieprogrammene i klinisk ernæring, medisin og odontologi avholder 
fakultetet ny eksamen etter hver ordinære eksamen for studenter som har fått "ikke bestått" til 
ordinær eksamen. Studenter som ikke består eksamen i siste semester av medisinstudiet, får 
imidlertid ikke adgang til ny eksamen før ved neste ordinære eksamen.» 

 
Fakultetet ønsker å gjeninnføre kontinuasjonseksamen på de avsluttende eksamener i 
medisinstudiet, og forslår at siste setning slettes. Endringen vil gjelde studentene som startet på 
den nye modul 8 (MED6800) våren 2017 med eksamener i termin 2 høsten 2017. Eksamenene som 
vil bli omfattet er en skriftlig digital eksamen (avholdes i moduluke 26), en objektiv strukturert 
klinisk eksamen (OSKE) (avholdes i moduluke 34) og en muntlig klinisk (Mini-CEX) (avholdes i 
moduluke 35-36).  

 
 § 7.3 (4) a)lyder: «En programstudent som ikke har bestått eksamen tilhørende et bestemt 

semester senest tredje semester etter at programstudenten begynte i semesteret, mister ordinært 

studieretten til studieprogrammet.» 
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Fakultet ønsker å fjerne forskriftens § 7.3 (4) a), og la pkt. (4) b) være gjeldende ved forsinkelse.  

Siden studiets inndeling i semester har bortfalt i ny studieplan, er dette en nødvendig tilpasning.  

Den vil ikke ha negative konsekvenser for studentene, snarere tvert i mot.   

 Klinisk ernæring vil med dette følge § 7.3 (3). 

 § 7.3 (4) b)lyder: «En programstudent som blir mer enn fem semester forsinket totalt i 

medisinstudiet, mister ordinært studieretten til studieprogrammet». 

Som en følge av å fjerne «tre-semesters-regelen» i § 7.3 (4) a) anser vi det som nødvendig med en 

liten innstramming av den regelen som da blir gjeldende. Vi ønsker at total forsinkelse endres til 

fire semester. § 7.3 (4) b) vil da lyde slik: «En programstudent som blir mer enn fire semester 

forsinket totalt i medisinstudiet, mister ordinært studieretten til studieprogrammet». 

Merk at permisjoner innvilget av fakultetet ikke regnes som forsinkelse. 

 

 
 

 

Med hilsen 

 

Professor Ingrid Os 

Prodekan for profesjonsstudiet medisin        

 

Liv Bjøntegaard Finess 

Seksjonssjef  

 

 

 

       

   

         

 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
Saksbehandler: Rita Iren Olsen, tlf. 22851419, e-post: r.i.olsen@medisin.uio.no 
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Fra: medisinsk studentutvalg[uiomsu@gmail.com]
Sendt: 02.03.2017 22:45:04
Til: Liv Bjøntegaard Finess[l.b.finess@medisin.uio.no]
Tittel: Re: Høring -forskriftsendring

Hei Liv, 

Beklager at eg gjev tilbakemelding ein dag etter høyringsfristen. 

Både MSU og MFU stiller seg positive til dei foreslåtte endringane og har ikkje noko å utsette på høyringsforslaget som er
sendt ut. Eg skulle gjerne kome med eit fyldigare svar til dykk, men det er vel kanskje ikkje nødvendig når ein er så
einige? 

God helg!

Tiril

7. februar 2017 kl. 11:07 skrev Liv Bjøntegaard Finess <l.b.finess@medisin.uio.no>:
Hei!
Takk for møtet - her kommer høringsbrevet!

Liv

Liv Bjøntegaard Finess
Seksjonssjef for Studieseksjonen
Fakultetsadministrasjonen,
Det medisinske fakultet
Tlf.nr. 22 84 53 25
Mobil: 98 66 48 74
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