
Vedlegg1 : Grunnlagsdokumenter – relevante forskrifter: 
 

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo: 

§ 2.4 Krav til sammensetning av graden bachelor 

(6) Ved Universitetet i Oslo kan graden bachelor [i realfag] oppnås på bakgrunn av tre års studier 

tilsvarende 180 studiepoeng, inklusive:  

• examen philosophicum (10 studiepoeng eller mer)  

• en emnegruppe (minst 80 studiepoeng)  

• en emnegruppe (minst 40 studiepoeng)  

• øvrige emner (inntil 50 studiepoeng) som kan velges fritt  

når studiet har sin faglige tyngde innen fagområder ved Det medisinske fakultet eller Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

§ 2.7 Krav til grad mht. omfang avlagt ved Universitetet i Oslo 

(1) Til graden bachelor ved Universitetet i Oslo må emner av til sammen minst 60 studiepoengs 

omfang være avlagt ved Universitetet i Oslo. 

§ 2.8 Krav til grad ved tildeling av samme grad på ny eller av flere grader 

(4) Ved tildeling av gradene cand.theol., cand.med. og cand.psychol. på ny eller på et grunnlag som 

helt eller delvis inkluderer en tidligere tildelt grad, må emner av til sammen minst 90 studiepoengs 

omfang være avlagt i tillegg til den tidligere graden. 

§ 3.1 Begreper i tilknytning til studier og studieenheter 

(3) Ved Universitetet i Oslo skal en emnegruppe være en kombinasjon av emner fra ett eller fra flere 

fagområder hvor emnene er definert til å utgjøre en samlet enhet. Samme emne kan inngå i flere 

emnegrupper.  

 

Forskrift om opptak til 1-2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo: 

§ 2-2. Krav til faglig grunnlag  

(1) Fakultetet selv fastsetter i programplanen hva som skal være det faglige grunnlaget i den lavere 

grad eller det utdanningsløp som mastergraden bygger på, når dette er:  

a) bachelorgrad   

b) cand.mag.-grad   

c) annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang   

d) utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med 

ovennevnte grader eller utdanningsløp.   



Fakultetet selv kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller 

delvis likeverdige med disse utdanningsløpene.  

 

(2) Krav til faglig grunnlag for opptak til masterprogrammer i samsvar med forskrift om krav til 

mastergrad, § 3 eller § 7, må fremgå av programplanen for masterprogrammet som:  

a) fordypning i fag, emner eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang, eller   

b) integrert yrkesrettet utdanning eller programdefinerte emner av minimum 120 studiepoengs 

omfang innenfor fagområdet for mastergrad.   

Fakultetet selv kan i programplanen fastsette spesifikke krav til faglig grunnlag innenfor 

masterprogrammenes fagområder. 
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