Viktig info til deg som nærmer deg fullføring av jusstudiet
Sjekk din utdanningsplan!
Hvis du har studierett hos oss har du utdanningsplan. For studenter som ikke har
utdanningsplan (privatister), se bort fra dette avsnittet. Utdanningsplanen danner
grunnlaget for vitnemålet, så du bør sjekke at alle emner som skal inngå i graden din
ligger i utdanningsplanen på Studentweb. Har du flere valgemner enn nødvendig må
du sørge for å fjerne de du ikke vil ha i graden fra utdanningsplanen. Frist for å velge
ut de emnene som skal inngå i graden er 1.juli. Du får hjelp på Infosenteret. Om du
ikke har valgt selv, vil administrasjonen velge ut hvilke emner som skal inngå i
graden.

Digitalt vitnemål via Vitnemålsportalen.
I august, etter klagerunden, vil vitnemålet bli registrert og du vil ha tilgang digitalt via
Vitnemålsportalen: https://www.vitnemalsportalen.no/ Papirversjonen av vitnemålet
vil deretter bli sendt ut automatisk. Husk å oppdatere semesterregistrert adresse i
Studentweb!
Hvilke emner som skal inngå i graden finner du under oppbygging og gjennomføring
på programsiden: https://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/
Dersom du ønsker digital tilgang til vitnemålet ditt før hoved-kjøringen må du sende
inn nettskjema og avskrive deg klageretten. Papirversjonen blir produsert i august.
Nettskjema: https://nettskjema.no/a/133668

Utsettelse av vitnemål.
Dersom du ønsker å forbedre et eller flere eksamensresultater etter oppnådd grad,
har du mulighet til å utsette vitnemålet i inntil to semestre. Når du har oppnådd krav til
grad så kan du ikke legge til/bytte ut nye emner. Du utsetter derfor vitnemålet kun for
å forbedre allerede avlagte emner som inngår i grad. Merk at det er begrensninger i
adgangen til gjentak av eksamen:
https://www.uio.no/studier/program/jus/undervisning-eksamen/
Emner forbedret etter at man oppnådde grad blir markert med en kommentar
på vitnemålet.

Du kan ikke utsette vitnemålet før du har oppnådd krav til grad, det vil si etter at
sensur i siste emne som inngår i graden har falt.
Blir du ferdig med jusstudiet i vårsemesteret 2020 og ønsker å utsette vitnemålet, må
du sende inn nettskjema innen 1.juli 2020:
http://www.uio.no/studier/eksamen/vitnemal/program/utsatt-vitnemal/. Dersom sensur
faller etter fristen 1.juli må du sende e-post om utsettelse så snart sensur har falt.
Ta kontakt med Infosenteret dersom du har spørsmål, eller trenger hjelp til å
oppdatere din utdanningsplan i Studentweb.
UiOs sentrale nettsider med info om vitnemål:
http://www.uio.no/studier/eksamen/vitnemal/program/
Infosenteret nettside: http://www.jus.uio.no/studier/kontakt/infosenteret.html
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