
1 

 

Fakultetsnotat  
 
 
Til: Det medisinske fakultets styre  
 
Arkivsaksnummer: 2011/3979 
Saksbehandler: Siri Høgseth 
Møtedato: 18.12.12 
 
Oslo, 10. desember 2012 
 
 

Konsekvenser av at Utfyllende regler til UiO forskriften om studier og 
eksamener opphører 1. januar 2013  
 

 
I Utfyllende regler til § 7.1.6 og § 7.2 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo 
finnes det egne regler for cand.med.graden ( a1) og Bachelorprogram i ernæring (b3). 

I forbindelse med en revidering av forskriften for en stund siden ble det bestemt at strukturen skulle 
endres og at ”Utfyllende regler” skulle tas bort.  Det ble tatt inn en bestemmelse i  § 10.3 i forskriften 
der det står at disse utfyllende reglene oppheves fra og med 1.  januar 2013. 

Arbeidet med å gå gjennom Utfyllende regler har pågått over en tid, og det meste er blitt plassert inn 
i selve forskriften. Det som gjenstår er bestemmelser som ikke hører naturlig hjemme i forskriften, 
men i vårt lokale reglement. Utfra deres innhold ser vi at alt kan plasseres i emnebeskrivelsene. 
Vedlagt finnes en oversikt over hvor de forskjellige bestemmelsene i de utfyllende reglene enten 
inngår i forskriften eller blir plasserte.  

Det er ingen endring i det materielle innholdet i reglene, kun ren overflytting. Men med ett unntak: 
En bestemmelse utgår, jfr siste punkt i hhv a1) og b3): 

a1): 
”En programstudent som har mistet sin studierett i medisinstudiet etter disse bestemmelsene, etter 
bestemmelsene i forskriftens § 7.2.1 c) eller etter tilsvarende bestemmelser ved andre 
medisinstudier i Norge, kan ikke få nytt opptak til studieprogrammet.” 

b3): 
” En programstudent som har mistet sin studierett i bachelorstudiet i ernæring i løpet av felles-
semestrene etter disse bestemmelsene eller etter bestemmelsene i forskriftens § 7.2.1 c), kan ikke få 
opptak til profesjonsstudiet i medisin eller odontologi ved Universitetet i Oslo.” 

 
Disse bestemmelsene utgår fordi vi ikke har hjemmel til å forby noen å søke på studieprogram/få ny 
studierett, dersom de tidligere har mistet studieretten. Dette har vi vært klar over en stund, så 
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bestemmelsen har vært sovende, dvs at vi ikke har nektet noen opptak pga av at de tidligere har 
mistet studieretten.  

 
 
Vedlegg: Skjematisk oversikt over ny plassering av bestemmelsene i Utfyllende regler  
 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret godkjenner forslaget til endringer. 
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