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Endring av studie- og eksamensforskriften 

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 er behov for enkelte endringer i UiOs forskrift om studier og eksamener. En del av forslagene 
fremmes på grunnlag av innmeldte ønsker og behov fra fakultetene, mens enkelte av forslagene 
fremmes på grunn av endringer i det nasjonale regelverket.  

Endringene gjelder følgende tema: 

1. Hjemmelen for stikkprøvekontroll av opptaksdokumenter tydeliggjøres. Det gjennomføres
en kontroll av opptaksdokumenter ved semesterstart, og det kan ilegges sanksjoner for
studenter som ikke foreviser dokumentasjonen på forespørsel.

2. Forenkling av bestemmelsen om anonymitet ved sensur.

3. Delegasjonsfullmakt i saker om politiattest endres på grunn av ny saksgang.

4. Privatistgebyr for emnet JUR4000P fjernes fra forskriften. Emnet er nedlagt, og det er ikke
lenger behov for det særskilte gebyret for emnet.

5. Gjentakskvote for studenter med innpassing i masterstudiet i rettsvitenskap begrenses.
Med denne endringen får gjentakskvoten en virkning for disse studentene som tilsvarer den
virkningen gjentakskvoten har for studenter som tar hele studieløpet ved UiO.

6. Gjentaksbestemmelser for den avsluttende oppgaven i medisinstudiet endres til det som
allerede gjelder for masteroppgaver. Medisinstudiet er nylig revidert, og fakultetet ønsker at
den avsluttende oppgaven behandles som tilsvarende en masteroppgave.

7. Klagefrist på forprøven for lærerutdanning kortes ned, slik at klageprosessen kan gjennom-
føres før studiestart.

8. Periode for utsatt studiestart ved førstegangstjeneste utvides for for å ta hensyn til
studenter som starter førstegangstjeneste midt i et studieår.

De fire første forslagene var på høring til fakultetene og Studentparlamentet høsten 2017. Forslag 
fem og seks gjelder bare for studenter på henholdsvis JUS og MED og har vært på høring hos de 
aktuelle studentgruppene. Forslag sju og åtte av forslagene fremmes som en følge av nye føringer 
fra Kunnskapsdepartementet og har derfor ikke vært på høring ved UiO.  
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Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter: 
Ingen konsekvenser for økonomi, bemanning eller lokaliteter.  

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 umiddelbart.  

 

 

 

  
 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
 
 

Vedlegg:  
• Fremleggsnotat 
• Vedlegg 1: Forslag til endringsforskrift.  
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TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 
 
 
 

Endringer i UiOs studie- og eksamensforskrift 

Innledning  
Det er behov for enkelte endringer i UiOs forskrift om studier og eksamener. De fleste forslagene 
fremmes på grunn av innmeldte ønsker og behov fra fakultetene, mens enkelte fremmes på grunn 
av endringer i det nasjonale regelverket. Endringsforslagene gjelder følgende tema:  

1. Stikkprøvekontroll av opptaksdokumenter 
2. Anonymitet ved sensur 
3. Delegasjonsfullmakt i saker om politiattest 
4. Privatistgebyr for emnet JUR4000P 
5. Gjentakskvote for studenter med innpassing i masterstudiet i rettsvitenskap 
6. Gjentaksbestemmelser for den avsluttende oppgaven i medisinstudiet 
7. Klagefrist på forprøven for lærerutdanning 
8. Periode for utsatt studiestart ved førstegangstjeneste 

De fire første forslagene var på høring til fakultetene og Studentparlamentet høsten 2017. Forslag 
fem og seks har vært på høring hos de aktuelle studentgruppene på henholdsvis JUS og MED. 
Forslag sju og åtte har ikke vært på høring ved UiO, men blir fremmet som en følge av føringer fra 
Kunnskapsdepartementet.  

Høringen om forslag til forskriftsendringer høsten 2017 inkluderte i tillegg forslag til nye 
bestemmelser om utveksling, allmenn reservasjonsrett for vitnemålsutstedelse og presisering av 
bestemmelsen om innholdet i fritt sammensatte bachelorgrader. På disse punktene var imidlertid 
fakultetene uenige, og det er behov for å utrede forslagene nærmere.  

Videre kan det være behov for endringer i regelverket i forbindelse med planene om etablering av 
et «honours-program» ved MN og HF, men dette må også utredes nærmere.   

Stikkprøvekontroll av opptaksdokumenter 
UiO og andre læresteder foretar en stikkprøvekontroll ved semesterstart, der nye studenter blir 
bedt om å fremvise originaler av dokumentasjonen de sendte inn eller lastet opp i forbindelse med 
søknad om opptak. Kontrollen er i hovedsak ment som forebyggende tiltak mot dokumentfalsk, og 
ble innført da UiO og andre læresteder sluttet å kreve bekreftede kopier ved søknad om opptak.  

For nye programstudenter foretas stikkprøvekontrollen av originaler ved semesterstart. Kontrollen 
gjennomføres etter at studentene har takket ja til studieplass og møtt på studiet, og foretas samlet 
for nye studenter til grunnstudier og master. Hvis studentene utelater å fremvise originaler, vil de 
miste studieretten. Forslaget innebærer at etablert praksis blir tydeligere beskrevet i regelverket.  

Forslaget legger opp til at kontrollen gjennomføres på samme måte også for nye enkeltemne-
studenter. Disse har hittil blitt kontrollert før opptaket avsluttes, og søkere som ikke har forevist 
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originaldokumentasjon ved forespørsel, har fått avslag på søknad om opptak. Dette anses ikke som 
en optimal løsning. Det er utfordrende å finne et representativt utplukk av søkere når kontrollen 
må utføres før opptaket er avsluttet. Det blir også tidspress både for de aktuelle søkerne som får 
korte tidsfrister, og for administrasjonen som må kontrollere dokumentasjonen i løpet av kort tid.  

Forslaget var på høring høsten 2017 og fikk tilslutning fra fakultetene. MED stilte spørsmål ved 
opptak til studietilbud med kort varighet, dette vil AF vil følge opp nærmere.  

Forslaget innebærer at kontroll av originaldokumentasjon for både program- og enkeltemne-
studenter kan gjennomføres ved semesterstart. UiO får en tydeligere sanksjonsmulighet for 
studentene som ikke foreviser dokumentasjonen på forespørsel. 

Anonymitet ved sensur 
Forskriften § 6.3 inneholder en bestemmelse om anonymitet ved sensur som er vanskelig å 
praktisere slik den står. Det foreslås derfor en forenkling av paragrafen ved at henvisningen til 
emnebeskrivelsene fjernes, men uten at intensjonen med bestemmelsen endres. Forslaget var på 
høring høsten 2017 og fikk tilslutning fra fakultetene.  

Delegasjonsfullmakt i saker om politiattest 
Forskriften § 9 sjette ledd om utestenging fra klinisk undervisning eller praksisopplæring på 
bakgrunn av straffbare forhold viser til en nasjonal nemnd som ikke lenger eksisterer. Sakene 
fremmes nå direkte for Den sentrale klagenemnd, og det er fakultetet som forbereder sakene. 
Forslaget var på høring høsten 2017 og fikk tilslutning fra fakultetene.  

Privatistgebyr for JUR4000P 
Forskriften § 10.2 inneholder bestemmelser om eksamensgebyr for privatister, blant annet en 
særskilt sats for emnet JUR4000P. Dette emnet er nedlagt, og AF foreslår at bestemmelsen fjernes. 
Forslaget gjelder bare JUS. Det var på høring høsten 2017 og fikk tilslutning fra fakultetet.  

Gjentakskvote for studenter med innpassing i masterstudiet i rettsvitenskap 
Det juridiske fakultet ønsker en justering av gjentaksreglene i masterstudiet i rettsvitenskap, slik at 
virkningen av regelverket blir mest mulig likt for studenter som tar hele utdanningen ved UiO og 
studenter som får innpasset utdanning fra andre læresteder.  

Studenter på masterstudiet i rettsvitenskap har i dag en kvote på til sammen fire gjentak av bestått 
eksamen. For å øke gjennomstrømmingen på studiet og redusere antall gjentak av eksamen, ønsker 
fakultetet å redusere kvoten av frivillige gjentak for studenter som har innpasset studieårsemner. 
Forslaget har også vært på høring til Juridisk studentutvalg, som støttet det. 

Fakultetet foreslår at kvoten på fire gjentak av bestått eksamen reduseres for studenter med opptak 
til masterstudiet i rettsvitenskap som får innpasset studieårsemner på programmet. Kvoten 
reduseres med ett forsøk for hvert studieår som innpasses. Det blir telt som ett forsøk i kvoten 
dersom det er ønskelig å avlegge ett studieårsemne som allerede er innpasset.  

Forslaget innebærer at forskriften § 5.6 sjuende ledd oppdateres. Det foreslås at endringen får 
virkning for alle studenter med opptak fra og med høsten 2018, for studenter med tidligere opptak 
og innpass skal reglene gjelde fra og med våren 2019.  

Gjentaksbestemmelser for den avsluttende oppgaven i medisinstudiet  
Det medisinske fakultet ønsker at den avsluttende oppgaven i medisinstudiet skal ha samme status 
som en masteroppgave når det gjelder studentenes anledning til gjentak.  

I rammeplanen for OSLO 2014 ble det vedtatt at prosjektoppgaven i medisinstudiet omgjøres til en 
masterekvivalent oppgave på 20 studiepoeng. Det ble videre foreslått å harmonisere regelverket for 
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prosjektgaven med det som gjelder for masteroppgaver på UiO for øvrig. Det første kullet som vil 
bli omfattet av den nye ordningen skal levere våren 2019.  

Endringsforslaget gjelder bare for medisinstudiet. Medisinsk studentutvalg (MSU) fått anledning 
til å uttale seg om forslaget og gir sin tilslutning til den foreslåtte endringen.  

Forslaget innebærer at forskriften § 5.6 andre ledd utvides til også å gjelde prosjektoppgaven i 
medisinstudiet.  

Klagefrist på forkurs i matematikk ved opptak til lærerutdanning 
Universitets- og høyskoleloven åpner for at det kan fastsettes en kortere klagefrist for forprøver, jf. 
§ 5-3 femte ledd:  

«Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått. Institusjonen kan, dersom sensur-
tidspunktet kunngjøres senest når forprøven avholdes, fastsette kortere klagefrist enn tre uker 
ved ikke bestått forprøve. Klagefristen kan ikke settes kortere enn én uke.» 

Opptakskravet til lærerutdanningen ble skjerpet med virkning fra opptaket til høyere utdanning 
studieåret 2016-2017. Søkere til grunnskolelærer- og lektorutdanningen må i tillegg til 35 
skolepoeng ha et karaktergjennomsnitt på 3,0 i norsk og 4,0 i fellesfaget matematikk eller bestått 
programfag i matematikk fra videregående opplæring for å bli tatt opp til utdanningen. 

For opptaket til studiestart høsten 2016 og 2017 ble søkere som hadde et karaktergjennomsnitt på 
minimum 3,0 i fellesfaget matematikk likevel tatt opp, dersom de før studiestart besto et spesielt 
tilrettelagt forkurs i matematikk. Dette forkurset ble gjennomført som sommerkurs i juli 2016 og 
2017 med en avsluttende nasjonal prøve i begynnelsen av august. 

Ordningen med forkurs videreføres også i 2018, og Kunnskapsdepartementet har i brev 21. mars 
2018 beskrevet hvordan forprøven skal gjennomføres. Departementet ber om at institusjonene i 
sine lokale forskrifter åpner for en kortere klagefrist for denne typen forprøver, slik at sensuren av 
prøven kan avsluttes før ordinær studiestart.  

Forslaget har ikke vært på høring ved UiO. Etter universitetsdirektørens vurdering bør forslaget 
likevel fremmes for vedtak, ettersom Kunnskapsdepartementet allerede har fastlagt hvordan disse 
sakene skal håndteres.  

Forslaget innebærer at forprøven i matematikk for lærerstudenter får en kortere klagefrist gjennom 
et nytt ledd i § 10.3 om overgangsbestemmelser. Det legges opp til at konkret klagefrist fastsettes av 
fakultetet selv for hver gjennomføring av forprøven.  

Periode for utsatt studiestart ved førstegangstjeneste 
Kunnskapsdepartementet har lagt til grunn at søkere som blir innkalt til førstegangstjeneste skal 
ha rett til reservert studieplass (også kalt utsatt studiestart) i inntil to år. UiOs regelverk gir i dag 
adgang til bare ett års utsettelse av studiestarten.  

Forslaget har ikke vært på høring ved UiO. Etter universitetsdirektørens vurdering bør forslaget 
likevel fremmes for vedtak, ettersom Kunnskapsdepartementet allerede har fastlagt hvordan disse 
sakene skal håndteres.  

Forslaget innebærer av forskriften § 7.2 første ledd endres slik at søkere kan få utsatt studiestart i 
inntil to år.  

Vedlegg 
1. Forslag til endringsforskrift.  
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Vedlegg 1 

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 §§ 
3-7, 3-9, 3-10, 4-9 og 5-3. 

I 

§ 5.6 Antall forsøk til eksamen, sjuende ledd skal lyde:  

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat, kan bare én gang leveres på nytt som 
et nytt eksamensforsøk, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som har 
fått et bestått eksamensresultat, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form. Det er ordinært ikke 
anledning til å skrive ny masteroppgave innenfor det samme fagområdet (disiplinen). Dette punktet 
gjelder også for den avsluttende oppgaven i studieprogrammene i psykologi (cand.psychol.) og 
teologi (cand.theol.) samt for prosjektoppgaven i medisinstudiet (cand.med.).  

§ 5.6 Antall forsøk til eksamen, sjuende ledd skal lyde:  

For eksamener i masterstudiet i rettsvitenskap har en eksamenskandidat en kvote på til sammen fire 
gjentak av bestått eksamen. I kvoten teller også ikke bestått, trekk under eksamen og ikke møtt til 
eksamen. Eksamenskandidaten velger selv når i studiet gjentakene skal benyttes. Gjentak avlagt våren 
2008 eller tidligere teller ikke med i kvoten. For studenter med opptak til masterstudiet som får 
innpasset studieårsemner på programmet, reduseres kvoten med ett forsøk for hvert studieår som 
innpasses. Det blir telt som ett forsøk i kvoten dersom det er ønskelig å avlegge ett studieårsemne som 
allerede er innpasset. For overgangsordninger, se § 10. 

§ 6.3 Anonymitet ved sensur og ved klage over karakterfastsettingen skal lyde:  

Eksamenskandidatens anonymitet skal sikres så langt det er faglig eller praktisk mulig både ved 
ordinær sensur og ved eventuell klage over karakterfastsettingen.  

§ 7.1 Krav til en programstudent mht. studierett, nytt sjuende ledd skal lyde:  

(7) En programstudent må på forespørsel legge fram originalene av dokumentasjonen som lå til grunn 
for søknaden om opptak. 

§ 7.2 Krav til en programstudent mht. permisjon, endret studieprogresjon og tilrettelegging, 
første ledd skal lyde:  

En programstudent kan på fastsatt måte og innen fastsatt frist søke om reservert studieplass eller utsatt 
studiestart i inntil to år. 

§ 7.4 Krav til en enkeltemnestudent, nytt femte ledd skal lyde:  

(5) En enkeltemnestudent må på forespørsel legge fram originalene av dokumentasjonen som lå til 
grunn for søknaden om opptak. Enkeltemnestudenten mister adgangen til å være enkeltemnestudent 
dersom kravet ikke oppfylles. 
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§ 9. Annullering av eksamen eller prøve, bortvisning, utestenging mv., sjette ledd skal lyde:  

(6) Fakultetet selv kan fremme sak for Den sentrale klagenemnd om utestenging fra klinisk 
undervisning eller praksisopplæring på bakgrunn av straffbare forhold (politiattester med merknad). 

§ 10.2 Eksamensgebyr for privatister, første ledd skal lyde:  

(1) Ved Universitetet i Oslo skal privatister betale eksamensgebyr etter følgende satser: 

Emner på mindre enn 
30 studiepoeng 

Emner på 30-40 
studiepoeng 

Emner på mer enn 40 
studiepoeng (unntatt JUR4000) 

Emnet 
JUR4000 

1 800 kr 3 950 kr 6 250 kr 7 250 kr 
 
 

§ 10.3 Overgangsbestemmelser, nytt sjette ledd skal lyde:  

(6) Forkurs i matematikk ved opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanningen kan ha en kortere 
klagefrist i tråd med § 5-3 i uh-loven av 1. april 2005. Fakultetet selv fastsetter klagefristen.  

II 

Endringene trer i kraft umiddelbart.  

For innfasing av gjentaksbestemmelsene for medisin- og rettsvitenskapsstudiet, vises det til føringene 
som gis i saksutredningen.  
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