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Rektorfullmaktsnotat om etablering av og opptak til årsenheter for flyktninger og opptak til 1,5-2-

årige masterprogram for flyktninger 

I forbindelse med krigen i Ukraina, ønsker Universitetet i Oslo å bidra til at studiekvalifiserte flyktninger får 

anledning til å studere. I dette notatet foreslår vi at rektor på fullmakt fra universitetsstyret vedtar etablering 

og utlysning av fire årsenheter for flyktninger med tilhørende opptak. Vi foreslår også at rektor vedtar 

utlysning av 1,5-2-årige masterprogram som har ledige plasser eller mulighet for oppskalering av kapasitet. 

Målgruppe for studietilbud rettet mot flyktninger 

Opptaket til grunnutdanninger i Norge reguleres av forskrift om opptak til høgare utdanning. Departementet 

har foreslått endringer i opptaksregelverket for flyktninger med oppholdstillatelse etter utlendingsloven 

kapittel 4 om beskyttelse.  

Departementet har vurdert endringsforslagene opp mot diskrimineringsregelverket, og legger til grunn at 

endringene bør gjelde alle flyktninger med behov for beskyttelse, ikke bare flyktninger fra krigen i Ukraina. 

UiO legger derfor til grunn at målgruppen for UiOs studietilbud rettet mot flyktninger er personer med 

beskyttelse i Norge etter utlendingsloven kapittel 4.  

Opptaksforskriften er imidlertid ikke endelig vedtatt, og vi tar forbehold om at UiO må justere målgruppen 

dersom det kommer ytterligere endringer fra departementet.  

Etablering av årsenheter for flyktninger på bachelor- og masternivå 

Det er behov for å skille studietilbudet for flyktninger fra den vanlige enkeltemneordningen, siden 

enkeltemneordningen følger et annet opplegg med andre opptakskrav. Det er også ønskelig å legge til rette 

for at studentene kan følges opp, integreres i mottaksopplegg og fadderordning og få et tilpasset 

læringsmiljø.  

Fakultetene vil tilby en stor mengde engelskspråklige emner på bachelor- og masternivå til flyktninger. 

Studieavdelingen har i samråd med fakultetene vurdert at tilbudet bør organiseres som studieprogram. Dette 

gir studentene stor frihet til å sette sammen utdanningen sin basert på de tilgjengelige emnene, samtidig som 

Universitetsstyret v/rektor på fullmakt 

Dato: 16. juni 2022 

Saksnr: 2022/6743 BIRGIBRO 

Rektorfullmakt 
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det gir fakultetene bedre muligheter for å følge opp studentene. Fakultetene er beredt til å gi veiledning om 

aktuelle emner og gjennomføring av utdanningen. 

Årsenhetene får særskilte opptakskrav, jf. nedenfor. Vi legger imidlertid til grunn at de ordinære 

forkunnskapskravene til emner gjelder som vanlig, men med mulighet for at fakultetene kan gjøre 

individuelle vurderinger basert på studentenes tidligere utdanning og faglige forutsetninger.  

På dette grunnlaget foreslår vi å etablere fire årsenheter med omfang på 60 studiepoeng. HF, MN og SV har 

tatt på seg programeierskapet til programmene. Programeierskap og navn på studieprogrammene fremgår av 

tabellen under: 

Programeier Studieprogram 

HF Culture, Languages and Social Sciences at bachelor’s level 

MN Natural Sciences and Informatics at bachelor's level 

SV Culture, Languages and Social Sciences at master’s level 

MN Natural Sciences and Informatics at master’s level 

 

Vi legger til grunn at det primære formålet med årsenhetene er å ramme inn studiene og læringsmiljøet for 

flyktninger som tar emner innenfor de ulike fagområdene. Årsenhetene vil ikke være ordinære program som 

oppfyller alle kravene som vanligvis stilles ved akkreditering, for eksempel med hensyn til å ha et definert 

læringsutbytte eller et sammenhengende opplegg for undervisnings- og vurderingsformer.  

Vanligvis får nye studieprogram enten tildelt nye studieplasser eller omdisponert eksisterende studieplasser 

samtidig som de etableres. I dette tilfellet vet vi imidlertid ikke hvor store studentgruppene blir eller hvordan 

de fordeler seg på fakultetene. Kunnskapsdepartementet har tildelt 100 studieplasser forbeholdt flyktninger 

til UiO. Vi legger til grunn at de særskilte studieplassmidlene fordeles først etter at vi ser hvordan studentene 

fordeler seg på studietilbud og fakulteter.  

Opptakskrav og rangering  

Studieavdelingen har drøftet opptakskrav for denne gruppen med universitetsledelsen og dekanmøtet. UiO 

vil ikke kreve norskkunnskaper for denne gruppen, men det er enighet om at studentene trenger tilstrekkelige 

engelskkunnskaper for å kunne gjennomføre utdanning ved UiO.  

Departementet har for studieåret 2022/23 foreslått å gi institusjonene en midlertidig hjemmel til å gjøre 

unntak fra kravet om generell studiekompetanse. Unntaket er aktuelt for personer som institusjonene mener 

har nødvendige kvalifikasjoner og faglige forutsetninger for å gjennomføre studier på høyere nivå. 

Institusjonene må gjøre individuelle vurderinger av om den enkelte har kvalifikasjoner og nødvendige 

forutsetninger for studier. 
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Dersom en søker dekker øvrige krav, men mangler dokumentasjon på engelsk, vil UiO legge til rette for at 

vedkommende kan ta språktest i engelsk for UiOs regning. Søkeren må oppnå et resultat på testen som er 

høyt nok til å dekke språkkravet i engelsk for å bli kvalifisert. 

Også for opptakskravene må vi ta forbehold om endelig vedtak av endringer i opptaksforskriften. Vi vil 

vurdere behov for justeringer dersom det kommer ytterligere endringer fra departementet. UiO vil ha en 

fleksibel tilnærming til hvordan søkerne dokumenterer opptakskravene, og vurderer tilpasninger eller 

lettelser der dette er hensiktsmessig. 

Opptakskrav og rangering for årsenhetene på bachelornivå 

Det generelle opptakskravet til høyere utdanning i Norge er generell studiekompetanse. Opptaksforskriften 

har egne krav til generell studiekompetanse for personer med utenlandsk utdanning. Disse kravene er 

spesifisert i GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere), som administreres av NOKUT 

i samråd med Samordna opptak. Kravene i GSU-listen består av et utdanningskrav, som normalt oppfylles av 

videregående utdanning fra det aktuelle landet og i noen tilfeller ett eller flere år med universitetsutdanning. I 

tillegg angir GSU-listen hvilke krav til norsk og engelsk som gjelder for å oppnå generell studiekompetanse 

på bakgrunn av utdanning fra det aktuelle landet. 

Som opptakskrav for årsenhetene på bachelornivå foreslår vi at søkerne må dokumentere engelsk tilsvarende 

kravet som normalt gjelder for generell studiekompetanse, og som fremgår av GSU-listen. Vi foreslår videre 

å holde på GSU-listens krav om utdanning tilsvarende videregående opplæring. Dersom en søker med 

utdanning fra et land der utdanningskravet består av både videregående utdanning og ett eller flere års 

universitetsutdannelse og søkeren ikke har oppfylt kravet om universitetsutdannelse, foreslår vi å foreta en 

individuell vurdering av om vedkommende har tilstrekkelige faglige forutsetninger til å gjennomføre 

utdanningen. 

Opptakskrav og rangering for årsenhetene på masternivå 

Årsenhetene på masternivå er ikke omfattet av den nasjonale opptaksforskriften, og UiO kan dermed selv 

fastsette opptakskrav for disse. Vi foreslår at opptakskravet til årsenhetene legges tettest mulig opp mot 

programmene som emnene vanligvis inngår i.  

For årsenheten Culture, Languages and Social Sciences at master’s level innebærer dette krav om fullført 

utdanning tilsvarende en norsk bachelorgrad. Det innebærer også at vi stiller det samme engelskkravet som 

gjelder for opptak til hele masterprogram ved UiO.  

MN har et særskilt opptak til enkeltemner på masternivå. Dette opptaket har krav om generell studie-

kompetanse og det samme engelskkravet som gjelder for opptak til hele masterprogram ved UiO. Vi foreslår 

at årsenheten i Natural Sciences and Informatics at master’s level får de samme opptakskravene som MNs 

engelskspråklige enkeltemner på masternivå. Dersom studentene på denne årsenheten ønsker å ta emner på 

andre fakulteter, blir det gjort en individuell vurdering av de faglige forutsetninger deres for emnene.  
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Opptakskrav og rangering for 1,5-2-årige masterprogram 

Opptak til masterprogram er heller ikke omfattet av den nasjonale opptaksforskriften, og UiO kan selv 

fastsette opptakskrav for disse. Vi foreslår å ha samme opptakskrav til engelskspråklige 1,5-2-årige 

masterprogram som de ordinære kravene til disse programmene. Fakultetene kan imidlertid gjøre 

individuelle vurderinger av den faglige fordypningen til søkerne. Dersom det blir flere kvalifiserte søkere 

enn ledige plasser, foreslår vi bruke loddtrekning for å avgjøre hvem som skal få tilbud om opptak. 

Søknadsfrist og opptak 

UiO vil lyse ut de fire årsenhetene i et eget lokalt opptak.  

Fakultetene har i ePhorte 2022/6743 oppgitt hvilke masterprogram som har ledig kapasitet eller mulighet for 

oppskalering samt hva den maksimale kapasiteten på de ulike søknadsalternativene vil være. UiO vil lyse ut 

de ekstra plassene i et lokalt opptak.  

For begge opptakene foreslår vi at søknadsfristen settes til 4. juli. Vi tar sikte på at tilbud om studieplass kan 

sendes ut i uke 30 og 31. 

Forslag til vedtak 

Rektor på fullmakt fra universitetsstyret godkjenner følgende:  

a. Følgende studieprogram etableres:  

a. Årsenhet i Culture, Languages and Social Sciences at bachelor’s level ved HF 

b. Årsenhet i Natural Sciences and Informatics at bachelor's level ved MN 

c. Årsenhet i Culture, Languages and Social Sciences at master’s level ved SV 

d. Årsenhet i Natural Sciences and Informatics at master’s level ved MN 

b. UiO lyser ut de fire årsenhetene for flyktninger i et eget, lokalt opptak med søknadsfrist 4. juli. 

Opptakskravene og rangeringsreglene for årsenhetene fastsettes slik det er angitt i notatet her.   

c. UiO lyser ut masterprogram og –studieretninger i tråd med fakultetenes innmeldinger med 

søknadsfrist 4. juli. Opptakskravene og rangeringsreglene for masterprogrammene justeres slik det er 

angitt i notatet her.  

d. Studiedirektøren får fullmakt til å justere søknadsfrister som er fastsatt i dette notatet og til å justere 

opptakskrav og rangeringsregler for årsenheter og masterprogram i tråd med eventuelle endringer fra 

Kunnskapsdepartementet.  
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Med hilsen 

 

Arne Benjaminsen 

universitetsdirektør 

Hanna Ekeli 

avdelingsdirektør 

 

 

 

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

 

Saksbehandlere: Jonny Roar Sundnes og Birgitte Brørs 
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Endring av UiOs ph.d.- og dr.philos.-forskrifter  
Våren 2020 ble det gjort endringer i regelverket for ph.d.- og dr.philos.-gradene ved UiO på grunn av 
koronasituasjonen. Endringene skulle ta høyde for at universitetet måtte stenge alle bygninger og gå over til 
digitale løsninger, samt at mange kandidater og ansatte kunne få fravær på grunn av egen sykdom eller 
pålagt karantene. Endringene ble senere forlenget, og utløper 1. september 2022. 

Fakultetene ønsker å beholde fleksibiliteten som ble innført med det midlertidige korona-regelverket, men 
slik at den kan tas i bruk ved behov og etter en nærmere vurdering. Det gjelder følgende punkter:  

 Trykking og offentliggjøring av avhandlingen, jf. ph.d.-forskriften § 17. Det ble åpnet for at 
avhandlingen kan leveres og tilgjengeliggjøres digitalt, og pålegget om å trykke avhandlingen falt 
bort. Før disputas skal avhandlingen gjøres tilgjengelig i den formen den ble levert inn. 

 Doktorgradsprøven, jf. ph.d.-forskriften § 18. Det ble åpnet for at prøveforelesningen og disputasen 
kunne gjennomføres digitalt eller hybrid i stedet for fysisk. Fysiske disputaser følger UiOs rammer 
for disputas, mens det er utarbeidet egne veiledninger for de digitale og hybride variantene.  

 Adgang til å forlenge frister, jf. ph.d.-forskriften § 23. Koronasituasjonen har gjort at en del 
kandidater har hatt behov for mer tid for eksempel til å forberede prøveforelesningen. Adgangen til å 
forlenge frister kan være hensiktsmessig også i andre situasjoner.   

Vi legger til grunn at disse punktene kan videreføres uavhengig av koronasituasjonen. Endringene har også 
et klimaaspekt fordi de kan redusere behovet for trykking/papir og fordi de kan redusere behovet for at 
eksterne komitemedlemmer må reise til Oslo for å delta i doktorgradsprøven.  

Saken ble lagt fram for dekanmøtet 12. januar. Vi oppfatter fakultetene slik at det midlertidige regelverket 
har fungert godt. Dette forslaget fremmes derfor uten en forutgående formell høring til fakultetene 
ogUiODoc.  

Neste steg i prosessen blir å oppdatere veiledningene for digitale og hybride prøveforelesninger og 
disputaser. Dette vil bli gjort i samråd med USIT og fakultetene.  

Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt endringsforskriftene til ph.d.-forskriften og dr.philos.-forskriften. 

Universitetsstyret ved rektor 

Dato: 24. juni 2022 
Saksnr:  2010/3733  
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Med hilsen 

Saksbehandler: Jonny Roar Sundnes 

Vedlegg:  
1. Forskrift om endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo (FOR-

2010-06-22-4998) 
2. Forskrift om endring i forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Universitetet i Oslo 

(FOR-2011-01-05-841)

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør 
 

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 
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Mandat for ressursgruppe for arbeid med tiltak for mangfold ved UiO 
Det skal utarbeides et vedlegg til eksisterende Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-
2024, med konkrete tiltak for mangfoldsutfordringer ved UiO. Rektoratet og dekanmøtet er enige om at det 
skal nedsettes en ressursgruppe høsten 2022 for dette arbeidet, som skal resultere i en vedtakssak i 
universitetsstyret senest januar 2023.  

Det er utarbeidet et mandat for ressursgruppen (vedlegg 1). Videre har dekanmøtet foreslått medlemmer til 
ressursgruppen, som vil inviteres til å delta i gruppen når mandatet er godkjent.  

 
Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt mandat for ressursgruppe for mangfold høsten 2022.  

Med hilsen 

Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt 

Dato: 5. juli 2022 
Saksnr: 2022/ 

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør 
 

Irene Sandlie 
personaldirektør 

 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Mandat for ressursgruppe for mangfold og inkludering høsten 2022 
Vedlegg 2 - Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024 

Rektorfullmakt
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Tidsplan for valg av dekan og fakultetsstyre ved Det humanistiske fakultet høsten 2022 
Det humanistiske fakultet skal høsten 2022 gjennomføre valg av nytt dekanat og nye medlemmer til 
fakultetsstyret. I henholdt til UiOs valgreglement § 24 første ledd fastsetter rektor dato og tidspunkt for start 
og slutt på valget av dekan/ prodekan. Valgstyret, i samarbeid med universitetsdirektøren, fastsetter og 
kunngjør en tidsplan. 

Valgstyret ved Det humanistiske fakultet foreslår at dekanvalget avholdes i perioden 24. oktober til 28. 
oktober 2022. Frist for å foreslå kandidater til dekanvalget er satt til 3. oktober 2022. 

Valg av nye representanter til fakultetsstyret er foreslått avholdt i perioden 28. november til 2. desember 
2022. Frist for å foreslå kandidater til fakultetsstyrevalget er satt til 7. november 2022. Det skal velges 
representanter for fast vitenskapelige ansatte, midlertidige vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt 
ansatte. 

 
Forslag til vedtak: 
Rektor godkjenner på fullmakt tidsplanen for valg av dekan og fakultetsstyre ved Det humanistiske fakultet 
høsten 2022. 

Med hilsen 

Universitetsstyret v/ rektor på fullmakt 

Dato: 5. juli 2022 
Saksnr: 2022/8106 

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør 
 
 
 
 
 
 

Irene Sandlie 
Personaldirektør 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 – Tidsplan for dekanvalg og fakultetsstyrevalg høsten 2022, Det humanistiske fakultet. 

Rektorfullmakt
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MØTEREFERAT 
 

IDF-møte 
 

Dato: 18.08.2022 

Saksnr.: 2022/387 

 

 

Til stede: 

Fra arbeidsgiversiden:  

Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Irene Sandlie, John Skogen, Kristin Koren Viksjø (referent) 

 

Fra arbeidstakersiden:  

Natalia Zubillaga (NTL), Gabrielle Tandberg (NTL), Katrine Langvad Stensløkken (Forskerforbundet), 

Sarah Younes (Akademikerne), Mattias Solbakken (Akademikerne), Olav Stanly Kyrvestad 

(Akademikerne), Ariel Sevendal (Parat), Hege Lynne (HVO), Thomas Aulin (VHVO) 

 

 

1) Gjennomgang av sakskart til Universitetsstyret 6. september - informasjon 

v/Universitetsdirektøren 
Universitetsdirektøren gikk igjennom sakskartet til universitetsstyremøtet 6. september.  

 

Organisasjonene hadde ingen kommentarer. 

 

1) Tillitsreformen - Informasjon 
Arbeidsgiver orienterte om status for arbeidet med tillitsreformen. Det har ikke kommet mer informasjon fra 

KD etter at Universitets- og høgskolerådet ga sine innspill i vår, og arbeidsgiver avventer fortsatt nærmere 

føringer fra eget departement for hvordan arbeidet skal organiseres. Arbeidsgiver deltok på et seminar 

arrangert av DFØ om tillitsreform i offentlig sektor under Arendalsuka, hvor det blant annet kom fram at 

NAV har fått i oppdrag å komme med innspill til departementet om hvordan tillitsreformen kan 

gjennomføres. Arbeidsgiver ønsker å være i dialog med organisasjonene, og er forberedt på innspill. IDF vil 

være arenaen i første omgang. Arbeidsgiver mente også det vil være interessant å høre om dialogen de 

tillitsvalgte og hovedsammenslutningene har med departementet. 

 

Parat kommenterte at det antakelig er flere områder enn detaljstyring og byråkratisering det er viktig å se 

nærmere på, og viste til at tillitsbasert ledelse skal skje nedenfra og oppover. Parat lurte på hvordan UiO 

stiller seg til dette. 

 

NTL viste til at NTL har diskutert og jobbet mye med tillitsreform, og ser området som bredt og spesielt 

viktig for sektoren. NTL uttrykte at det var litt lite ambisiøst fra UiOs side å bare avvente bestilling fra KD, 

og mente man allerede nå kan begynne å diskutere hva som er viktig å få gjennomslag for i en tillitsreform i 

egen sektor. Forhold som praktisering av medbestemmelse, faglighet, organisering av arbeidet, digitalisering 

og målet om at privatiserte oppgaver skal tas tilbake til statlig regi er også en del av reformen, og noe man 

bør begynne å diskutere allerede nå. 
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2 

 

Arbeidsgiver kommenterte at UiO allerede arbeider systematisk med flere av områdene NTL viste til, som 

ny finansieringsmodell for UH-sektoren og oppfølging og evaluering av praktisering av medbestemmelse. 

Andre områder må arbeidsgiver komme tilbake til når det kommer noe mer konkret fra KD. 

 

Eventuelt 

 

• Byggearbeider Lucy Smiths hus: Arbeidsgiver orienterte om status for arbeidet med rehabilitering 

av fasaden på Lucy Smiths hus. Eiendomsavdelingen skal blant annet reparere skader og skifte 

balkongbelegg i 10. etasje. Deler av fasaden er i dårlig stand, og løs murpuss og mindre bygningsbiter 

kan falle ned. Arbeidene kom i gang en uke senere enn planlagt og det er oppdaget mer skader enn antatt 

oppover i etasjene. Dette medfører at det støyende arbeidet med betongpigging sannsynligvis også vil 

pågå den første uken i september. Det etableres plasser på Sogn Arena hvor ansatte som er spesielt 

rammet kan få tilbud om plass, og arbeidsgiver vil være ekstra fleksibel med bruk av hjemmekontor. 

Arbeidsgiver ville legge ut en mer detaljert framdriftsplan på UiOs nettsider.  

 
HVO stilte spørsmål om arbeidsgiver har tenkt på alternativt beredskapsrom og om det har det vært 

foretatt en risikovurdering av dette. Arbeidsgiver opplyste at beredskapsrommet ikke stengt, arbeidene 

vil i så fall stoppes ved behov. 

 

Akademikerne viste til at møtet kun ble gjennomført på Zoom og stilte spørsmål om hvor lenge IDF-

møtene ville være digitale. 

 

NTL påpekte at arbeidsgiver må kunne booke om alle møter organisasjonene deltar i framover slik at 

møtene kan gjennomføres fysisk. 

 

Arbeidsgiver opplyste at det legges opp til fysiske møter så langt det lar seg gjøre og vil booke om 

kommende møter. 
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