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Skjematisk oversikt over plassering av bestemmelsene i Utfyllende 
regler til § 7.1.6 og § 7.2 i Forskrift om studier og eksamener ved 
Universitetet i Oslo 
Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, fastsatt av 
universitetsstyret ved Universitetet i Oslo 20. desember 2005 med senere endringer. 

Utfyllende regler ble fastsatt av universitetsstyret ved Universitetet i Oslo 20. desember 2005 og endret senest 
1. juli 2009. 

Utfyllende regler oppheves fra og med 1. januar 2013. 

 
Regelteksten: Kommentarer/ny hjemmel 

§§ 7.1.6 og 7.2.1/7.2.2 
Studieprogresjonen i 
studieprogrammet, tap av studieretten 
til studieprogrammet og ny studierett 
etter tap av studieretten 

 

a1) 6-årig studieprogram til cand. med. 
graden  

Det er ingen frist for å trekke seg fra 
eksamen i medisinstudiet. Manglende 
fremmøte til eksamen uten gyldig forfall 
regnes ikke som eksamensforsøk og 
utløser ikke rett til ny eller utsatt 
eksamen. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.6 (8) 

En programstudent som ikke består 
eksamen i et semester i medisinstudiet, 
kan ordinært ikke gå videre i studiet før 
eksamen er avlagt og bestått. En student 
som går opp til ny/utsatt eksamen, kan 
likevel fortsette å følge undervisning til 
sensur er falt, evt. til klagesensur 
foreligger, men må da avbryte semesteret 
dersom endelig sensur er "ikke bestått". I 
enkelte semestre i studiet kan studenten 
gis adgang til å fullføre semesterets 
undervisning dersom hensynet til 
avvikling av praksisundervisning tilsier 
dette. En student kan ikke avlegge eksamen 
i et semester i medisinstudiet før eksamen i 

Hjemmelen er § 5.1 (2).  

Setning 1 og 2 plasseres i 
emnebeskrivelsen for hvert semester 
under Forkunnskapskrav. 

 

Setning 3 plasseres i emnebeskrivelsen i 
de aktuelle semestrene.  

Setning 4 (kursiv) utgår da dette er 
gjentakelse av første setning. 
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foregående semester er bestått. 

En programstudent som ikke har bestått 
eksamen tilhørende et bestemt semester i 
medisinstudiet senest tredje semester 
etter at programstudenten begynte i 
semesteret, mister studieretten til 
studieprogrammet. Dersom manglende 
eksamen, evt. manglende godkjent 
undervisning, skyldes sykdom som er 
dokumentert med legeattest innen gitte 
frister, kan programstudenten etter 
søknad gå opp til eksamen i fjerde 
semester etter at programstudenten 
begynte i semesteret. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) a 

En programstudent som blir mer enn fem 
semester forsinket totalt i medisinstudiet, 
mister studieretten til dette 
studieprogrammet. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) b 

En programstudent som er fem semester 
forsinket i medisinstudiet etter fullført 10. 
semester, og som ikke består eksamen i 
12. semester, eller har gyldig forfall til 
ordinær og utsatt eksamen i 12. semester, 
kan likevel etter søknad gå opp til ny 
eksamen tilhørende 12. semester i 
semesteret etter ordinært 
eksamenssemester. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) b 

Dersom en programstudent har hatt 
permisjon i studiet innvilget av fakultetet, 
regnes permisjonstiden ikke som 
forsinkelse. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (3)  

En programstudent som har vært borte fra 
medisinstudiet i mer enn to år 
sammenhengende, kan pålegges av 
fakultetet å gjenta tidligere godkjent 
obligatorisk undervisning og/eller 
tidligere beståtte eksamener før studenten 
får gå videre i studiet. 

Hjemmelen er § 7.2 (7) 

Plasseres i emnebeskrivelsene. 

 

En programstudent som har mistet sin 
studierett i medisinstudiet etter disse 
bestemmelsene, etter bestemmelsene i 

Disse bestemmelsene utgår fordi vi ikke 
har hjemmel til å forby noen å søke på 
studieprogram/få ny studierett, dersom 
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forskriftens § 7.2.1 c) eller etter 
tilsvarende bestemmelser ved andre 
medisinstudier i Norge, kan ikke få nytt 
opptak til studieprogrammet. 

de tidligere har mistet studieretten. 

b3) Bachelorprogram i ernæring  

I de semestrene i bachelorprogrammet i 
ernæring som er felles med medisin- og 
odontologistudiet (fellessemestrene), 
gjelder følgende regler for 
ernæringsstudiet: 

Denne innledningen utgår. 

Det er ingen frist for å trekke seg fra 
eksamen i ernæringsstudiet. Manglende 
fremmøte til eksamen uten gyldig forfall 
regnes ikke som eksamensforsøk og 
utløser ikke rett til ny eller utsatt 
eksamen. 

 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.6 (8) 

En programstudent som ikke består 
eksamen i et fellessemester, kan ordinært 
ikke gå videre i studiet før eksamen er 
avlagt og bestått. En student som går opp 
til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette 
å følge undervisning til sensur er falt, evt. 
til klagesensur foreligger, men må da 
avbryte semesteret dersom endelig sensur 
er ”ikke bestått”. En ernæringsstudent kan 
ta eksamen, men ikke følge undervisning 
med medisinerkull som ikke ordinært har 
fellesundervisning med ernæringsstudiet. 
En programstudent kan ikke avlegge 
eksamen i et fellessemester før eksamen i 
foregående semestre er bestått. 

 

 

Hjemmelen er § 5.1 (2).  

Setning 1 til 3 plasseres i 
emnebeskrivelsen for hvert semester 
under Forkunnskapskrav. 

 

 

 

Setning 4 (kursiv) utgår da dette er 
gjentakelse av første setning. 

 

 

 

En programstudent som ikke har bestått 
eksamen tilhørende et bestemt semester i 
ernæringsstudiet etter tredje gang 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) a 
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semesteret undervises for 
ernæringsstudenter etter at studenten 
påbegynte semesteret, mister studieretten 
til studieprogrammet. 

En programstudent som blir mer enn fem 
semester forsinket totalt i løpet av felles-
semestrene, mister studieretten til dette 
studieprogrammet. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (4) a 

Dersom en programstudent har hatt 
permisjon i studiet innvilget av fakultetet, 
regnes permisjonstiden ikke som 
forsinkelse. 

Er nå ivaretatt i forskriftens § 7.3 (3) 

En programstudent som har vært borte fra 
studiet i mer enn to år sammenhengende, 
kan pålegges av fakultetet å gjenta 
tidligere godkjent obligatorisk 
undervisning og/eller tidligere beståtte 
eksamener før studenten får gå videre i 
studiet. 

Hjemmelen er § 7.2 (7) 

Plasseres i emnebeskrivelsene. 

 

En programstudent som har mistet sin 
studierett i bachelorstudiet i ernæring i 
løpet av fellessemestrene 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. 
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