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Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016

Dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet fattet onsdag 
24.09.2014 følgende vedtak om opptaksrammer for studieåret 2015/2016: 

Fakultetet ønsker ingen endringer i opptaksrammene for studieåret 2015/2016.

Hans Petter Graver

Dekan

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Opptaksrammer for studieåret 2015/2016.

Fakultetet må hvert år komme med innspill til Universitetsstyret vedrørende opptaksrammer for 

det kommende studieåret. Frist for å komme med forslag til opptaksrammer for studieåret 

2015/2016 er 1. oktober 2014.  

Opptaksrammer skal fastsettes for alle studietilbud som er studiepoenggivende og som er 

finansiert gjennom UiOs eget budsjett. Studietilbud som er 100 % eksternfinansiert skal ikke 

vurderes.

Fakultetet har ikke blitt tildelt friske studieplasser for studieåret 2015/2016. 

Opptakstall som fremgår i dette notatet er hentet fra Felles Studentsystem (FS).

Studieprogrammer ved Det juridiske fakultet.

Det juridiske fakultet har følgende grunnstudier med opptak gjennom Samordna opptak:

- Master i rettsvitenskap, oppstart høst

- Master i rettsvitenskap, oppstart vår

- Bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet

- Bachelor i kriminologi

I tillegg tilbyr vi følgende studieprogram, hvor opptak skjer lokalt ved fakultetet:

- Master i kriminologi

- Master i forvaltningsinformatikk
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- Master i rettssosiologi

- LL.M in Maritime Law

- LL.M in Information and Communication Technology Law

- LL.M in Public International Law

- Master of Philosophy in the Theory and Practice of Human Rights

Grunnstudier med opptak gjennom Samordna opptak.

Studieåret 2014/2015 hadde fakultetet følgende opptakstall gjennom Samordna opptak:

Studieprogram Ramme Tilbud Jasvar Møtt

Master i rettsvitenskap, 5-årig 

Start høst 220 398 288 260

Start vår 210 381 317 1

Bachelor i kriminologi 60 150 81 68

Bachelor i demokrati og rettigheter i 
informasjonssamfunnet 25 81 41 38

Det ønskes ingen endringer i opptaksrammene for studieåret 2015/2016.

Overgang:

Tidligere studenter som ikke har fullført graden sin har anledning til å søke om konvertering av 

eldre studierett til nyere studierett i Masterstudiet i rettsvitenskap. Vi har opptak på grunnlag av 

dette to ganger i året.

Søknadsmengden har gått betydelig ned de siste årene. Ved siste opptaksrunde, høsten 2014, 

mottok vi fire søknader om konvertering, hvor kun en søker ble kvalifisert og fikk konvertert sin 

eldre studierett. 

                                                          
1 Tall klare etter 1. februar 2015.
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Studieprogrammer med lokalt opptak ved fakultetet.

Studieåret 2014/2015 hadde fakultetet følgende opptakstall til studieprogrammene med lokalt 

opptak:

Studieprogram Ramme Tilbud Jasvar Møtt

Master i kriminologi 20 25 19 18

Master i forvaltningsinformatikk 10 17 15 13

Master i rettssosiologi 8 17 9 7

LL.M in Maritime Law 16 33 23 20

LL.M in Information and Communication Technology 
Law 22 43 28 22

LL.M in Public International Law 22 46 24 19

Master of Philosophy in the Theory and Practice of 
Human Rights 20 39 26 25

Studieprogrammet Theory and Practice of Human Rights ønsker i utgangspunktet å heve 

opptaksrammen sin fra 20 til 30 studieplasser. Dette studieprogrammet har god 

gjennomstrømning og mange kvalifiserte søkere. I og med at fakultetet ikke har fått tildelt nye 

studieplassmidler for det kommende studieåret, vil fakultetet søke om nye studieplasser for dette 

studieprogrammet innen 1. april 2015. Dette vil vedtas av universitetsstyret i juni 2015. 

Det ønskes ingen endringer i opptaksrammene for året 2015/2016.

Andre opptak i Masterstudiet i rettsvitenskap.

Ved Masterstudiet i rettsvitenskap har vi ytterligere to opptak; opptak til juridiske valgemner på 

masternivå og opptak til å skrive masteroppgave.

Opptak til valgemner på masternivå er et tilbud for de som ikke har studierett til Masterstudiet i 

rettsvitenskap. Tidligere ble disse søkerne tildelt en egen studierett, men nå får de kun tildelt en 

eksamensrett som er gyldig ett semester. Dette gjelder jurister som har avlagt

forkunnskapskravene ved en annen utdanningsinstitusjon enn UiO, studenter fra Universitetet i 

Tromsø som har bestått inntil 3. året, studenter fra Universitetet i Bergen som har bestått 3. året og 
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alminnelig formuerett på 4. året, samt studenter som har bestått Bachelorgrad i jus/rettsvitenskap

ved diverse høgskoler og Universitetet i Agder. Opptak avholdes to ganger i året.

Høsten 2014 hadde fakultetet 61 kvalifiserte søkere til dette opptaket. 

Opptak til å skrive masteroppgave i Masterstudiet i rettsvitenskap tilbys privatister som har bestått 

inntil 3. avdeling ved Universitetet i Oslo, studenter fra Universitetet i Tromsø som har bestått 

inntil 3. året, studenter fra Universitetet i Bergen som har bestått 3. året og alminnelig formuerett 

på 4. året og studenter fra diverse høgskoler og Universitetet i Agder, som har bestått Bachelorgrad 

i jus/rettsvitenskap. Opptak avholdes to ganger i året.

Høsten 2014 hadde fakultetet 81 kvalifiserte søkere til dette opptaket. 

Fakultetet har hittil gitt tilbud til alle som har kvalifisert til opptak til både juridiske valgemner på 

masternivå og til å skrive masteroppgave.

Forslag til vedtak:

Fakultetet ønsker ingen endringer i opptaksrammene for studieåret 2015/2016.
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