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Endring av studie- og eksamensforskriften – antall praksisforsøk 

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 å endre UiOs studie- og eksamensforskrift som følge av ny rammeplan for 
praktisk-pedagogisk utdanning. Den tidligere rammeplanen inneholdt et punkt om hvor mange 
ganger studentene hadde anledning til å gjennomføre samme praksisperiode, men bestemmelsen 
er ikke med i den nye rammeplanen. Det er derfor behov for å fastsette dette på UiO.  

Forslaget innebærer at følgende bestemmelse legges til UiOs studie- og eksamensforskrift: 

«Dersom en student ikke består en praksisperiode i Lektorprogrammet eller i praktisk-
pedagogisk utdanning, kan studenten gjennomføre samme praksisperiode bare en gang til. 
Fakultetet definerer hva som er en praksisperiode.» 

Dette er allerede etablert praksis. Fordi forslaget ikke innebærer endringer i rettstilstanden for de 
aktuelle studentene, har den ikke vært på ordinær høring. 

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. 
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Vedlegg: 

- Styrenotat 
- Forslag til endringsforskrift 
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Endring av studie- og eksamensforskriften – antall praksisforsøk 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har spilt inn behov for å oppdatere studie- og eksamens-
forskriftens bestemmelser om antall praksisforsøk for lærerutdanningene. Universitets- og 
høyskoleloven § 3-9 sjuende ledd slår fast at slike bestemmelser skal vedtas av universitetsstyret.  

Det ble i 2015 fastsatt ny rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Den tidligere ramme-
planen inneholdt et punkt om hvor mange ganger studentene hadde anledning til å gjennomføre 
den samme praksisperioden, men denne bestemmelsen er ikke med i den nye rammeplanen. Det er 
derfor behov for å fastsette en slik bestemmelse i UiOs studie- og eksamensforskrift.  

I forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning av 13. desember 2005 lød 
bestemmelsen slik (§ 3):  

«Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en 
gang til. Institusjonen definerer hva som er en praksisperiode.» 

Lektorprogrammet har i dag egen rammeplanforskrift, men tidligere lå rammeplanen for praktisk-
pedagogisk utdanning til grunn også for praksisen i lektorprogrammet, inkludert bestemmelsen 
om antall forsøk. Den nye bestemmelsen bør derfor gjelde også for Lektorprogrammet.  

Universitetsdirektøren foreslår at denne bestemmelsen legges til UiOs studie- og eksamensforskrift 
som et nytt ledd i § 5.6 om antall forsøk til eksamen:  

«Dersom en student ikke består en praksisperiode i Lektorprogrammet eller i praktisk-
pedagogisk utdanning, kan studenten gjennomføre samme praksisperiode bare en gang til. 
Fakultetet definerer hva som er en praksisperiode.»  

Bestemmelsen er allerede etablert praksis, men bør inkluderes i forskriften av hensyn til gjennom-
siktigheten og sammenhengen i UiOs regelverk. Fordi forslaget ikke innebærer endringer i retts-
tilstanden for de aktuelle studentene, har den ikke vært på ordinær høring.  
 
 
Vedlegg: 

- Forslag til forskrift om endring av studie- og eksamensforskriften 
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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 

§ 5.6 Antall forsøk til eksamen, nytt åttende ledd skal lyde:  

Dersom en student ikke består en praksisperiode i Lektorprogrammet eller i praktisk-pedagogisk 
utdanning, kan studenten gjennomføre samme praksisperiode bare en gang til. Fakultetet definerer 
hva som er en praksisperiode. 

II 

Endringene trer i kraft umiddelbart.  
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