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Opprettelse av emnegruppe bestående av emner fra medisinstudiet som grunnlag for fritt 
sammensatt bachelorgrad i realfag 

Forskrift om studier og eksamener ved UiO §2.4(6) åpner for at Det medisinske fakultet kan utstede 
en fritt sammensatt bachelorgrad i realfag (Bachelor of science) når studiet har sin faglige tyngde 
innen fakultetets fagområder.  Dekanatet har vedtatt at fakultetet kan utstede en slik grad på 
grunnlag av en emnegruppe bestående av medisinstudiets emner.  

Det finnes to typer emnegrupper som kan inngå i en fritt sammensatt grad - en av minst 40 og en av 
minst 80 studiepoengs omfang. Graden utstedes ved det fakultet som studenten har sin 80-gruppe 
fra, og 40-gruppen må være fra et annet fagområde enn 80-gruppen. En 40-gruppe bestående av 
emner fra medisinstudiet kan dermed også inngå i en bachelorgrad utstedt av andre fakulteter ved 
UiO. 

Utstedelsen av graden har to formål: 

1. En bachelor i realfag kan være et tilbud til de som slutter eller faller fra medisinstudiet, som 
da kan benytte deler av studiet som grunnlag for en grad. 

2. En bachelor i realfag kan være et tilbud til de som innehar tilstrekkelig utdanningsgrunnlag 
for opptak til en mastergrad, men som ikke har en formell kvalifikasjon tilsvarende bachelor 
slik opptaksreglementet krever. 

Vedtatt emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang 
Alt 1 – anbefalt sammensetning: En emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang som kan 
inngå i en Bachelor i realfag utstedt av Det medisinske fakultet kan ha sammensetningen: 

MEDSEM1 – Biologi, individ og samfunn (20 sp) 
MEDSEM2 – Cellebiologi (30 sp) 
MEDSEM3A – Signalsystemer. Sirkulasjon/respirasjon. Blod, immunologi og mikrobiologi. Syre-base 
(24 sp) 
MEDSEM3B – Medisinstudiet, muntlig eksamen (6 sp) 

Samlet 80 studiepoeng 

Alt2: En emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang som kan inngå i en Bachelor i realfag 
utstedt av Det medisinske fakultet kan settes sammen av en valgfri kombinasjon av emnene gitt i 
medisinstudiets første til og med fjerde semester. 



Vedtatt emnegruppe av minimum 40 studiepoengs omfang 
Alt1 – anbefalt sammensetning: En emnegruppe av minimum 40 studiepoengs omfang som kan 
inngå i en bachelorgrad ved Universitetet i Oslo kan ha sammensetningen: 

MEDSEM1 – Biologi, individ og samfunn (20 sp) 
MEDSEM2 – Cellebiologi (30 sp) 

Samlet 50 studiepoeng 

Alt 2: En emnegruppe av minimum 40 studiepoengs omfang som kan inngå  i en bachelorgrad ved 
Universitetet i Oslo kan settes sammen av en valgfri kombinasjon av emnene gitt i medisinstudiets 
første til og med fjerde semester. 

 

 

Vedlegg: 

• Vedlegg1 : Grunnlagsdokumenter – relevante forskrifter 


	Forskrift om studier og eksamener ved UiO §2.4(6) åpner for at Det medisinske fakultet kan utstede en fritt sammensatt bachelorgrad i realfag (Bachelor of science) når studiet har sin faglige tyngde innen fakultetets fagområder.  Dekanatet har vedtatt...
	Det finnes to typer emnegrupper som kan inngå i en fritt sammensatt grad - en av minst 40 og en av minst 80 studiepoengs omfang. Graden utstedes ved det fakultet som studenten har sin 80-gruppe fra, og 40-gruppen må være fra et annet fagområde enn 80-...
	Utstedelsen av graden har to formål:

