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Opptaksrammer for studieåret 2017/2018. 

Innen 1. oktober må fakultetet komme med innspill til Universitetsstyret vedrørende 
opptaksrammer for det kommende studieåret 2017/2018. 

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 2017/2018.  

Forslag til opptaksrammer for studieåret 2017/2018 ble vedtatt av dekanatet ved Det juridiske 
fakultet 28.09.16 

 

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 

- Master i rettssosiologi 
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- 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 2016/2017 hadde fakultetet følgende opptakstall gjennom Samordna opptak: 

Studieprogram Ramme Tilbud Jasvar Møtt 

Master i rettsvitenskap, 5-årig  430       

Start høst 220 388 293 254 

Start vår 210 369 312 1 

Bachelor i kriminologi 60  175 100 83 

Bachelor i demokrati og rettigheter i 
informasjonssamfunnet 25  80 50 43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tall ikke klare før etter 1. februar 2017.  
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Studieprogrammer med lokalt opptak ved fakultetet. 

Studieåret 2016/2017 hadde fakultetet følgende opptakstall til studieprogrammene med lokalt 
opptak: 

Studieprogram Ramme Tilbud 
Ja-
svar Møtt 

Plasser 
forbehold
t SFM-
søkere2 

Master i kriminologi    20 26 22 22  

Master i forvaltningsinformatikk 10 10 8 7  

Master i rettssosiologi 8 17 12 9  

LL.M in Maritime Law  16 30 20 17 7 

LL.M in Information and Communication Technology 
Law 22 33 24 22 

7 

LL.M in Public International Law 22 37 26 24 7 

Master of Philosophy in the Theory and Practice of 
Human Rights 20 37 23 22 

7 

 
 

Fordeling av studieplasser for studieåret 2017/2018: 

Grunnet svak studiepoengsproduksjon og lav gjennomføringsgrad har dekanen ved Det juridiske 
fakultet forslått at bachelorprogrammet i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI), 
skal nedlegges (vedlegg 1). Forslag om nedleggelse av studieprogrammet skal behandles i 
fakultetsstyret 17. oktober 2016, og dersom det vedtas skal saken videre til universitetsstyret i juni 
2017. I påvente av at studieprogrammet trolig skal nedlegges ønsker fakultetet at det ikke skal 
tilbys studieplasser på studieprogrammet for studieåret 2017/2018 og dermed ikke gjennomføre 
opptak til studieprogrammet. Dersom fakultetsstyret ikke følger dekanens anbefaling om 
nedleggelse av studieprogrammet, vil fakultetet sende inn nytt forslag til opptaksrammer innen 21. 
oktober 2016.  

Ettersom det ikke skal gjennomføres opptak til bachelor i demokrati og rettigheter i 
informasjonssamfunnet, må studieprogrammets 25 studieplasser omdisponeres internt på 
                                                           
2 Avdeling for fagstøtte ber fakultetet hvert år om å avsette opptaksramme for internasjonale søkere med 
tidlig søknadsfrist. Det skal oppgis total opptaksramme for hele studieprogrammet, videre hvor mange 
plasser av opptaksrammen som skal forbeholdes disse søkerne. Disse tallene er mottatt fra koordinatorene 
for studieprogrammene, Morten Slind Olsen og Sara Tesfai.  



 4 

 

fakultetet. Avdeling for fagstøtte (AF) har foretatt en omregning av disse studieplassene, ut fra 
dekanatets ønske om å omdisponere studieplassene til Master of Philosophy in the Theory and 
Practice of Human Rights og Master i rettsvitenskap (vedlegg 4). I vedlegget har AF skissert to 
alternativer for omdisponering av studieplassene til DRI;  

1. 5 studieplasser til Human Rights og 10 til masterstudiet i rettsvitenskap  

2. 10 studieplasser til Human Rights og 7 studieplasser til masterstudiet i rettsvitenskap.  

I begge alternativene er det tatt høyde for både basis- og studiepoengsinntekter med full 
opptrapping innenfor gitte finansieringskategorier. Alternativ 2 vil være gunstigst for 
masterstudiet i rettsvitenskap ut fra hensyn til forholdstall mellom lærer/student.  

Dekanatet vedtok 28. september 2016 å fremme forslag om alternativ nr. 2. 

 

Heving av opptaksrammen til Master of Philosophy in the Theory and Practice of 
Human Rights: 

De siste to årene har det engelske masterprogrammet Master of Philosophy in the Theory and 
Practice of Human Rights søkt om å få hevet opptaksrammen fra 20 til 30 studieplasser (vedlegg 
2). Studieprogrammet har fått avslag da det ikke har vært friske studieplassmidler til fordeling ved 
UiO. Nye studieplasser kan kun gis ved omdisponering internt ved fakultetet. Av denne grunn 
ønsker fakultetet at opptaksrammen til studieprogrammet skal heves til 30 studieplasser.  

Dette studieprogrammet har mange kvalifiserte søkere, svært høy gjennomføringsgrad, samt at 
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har kapasitet og ressurser til å ha en opptaksramme 
på 3o studieplasser. Høsten 2015 overbooket studieprogrammet høyt, og ga tilbud til 54 søkere og 
31 studenter møtte til studiestart. Det har ikke vært problematisk for studieprogrammet å ha 31 
aktive studenter. Studieprogrammet har ikke behov for å få tilført flere ressurser, da de har 
tilstrekkelig med vitenskapelige ansatte, som har kapasitet til både å undervise, sensurere og 
veilede 30 studenter. I tillegg har SMR undervisningslokale som er stort nok til at opptaksrammen 
økes til 30 studieplasser. Senterets ansatte mener at dersom studieprogrammet tar opp flere 
studenter, vil dette bidra til at læringsmiljøet styrkes.  

Fakultetet ønsker å heve opptaksrammen til Human Rights fra 20 til 30 studieplasser.  
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Heving av opptaksrammen til Master i rettsvitenskap: 

De resterende studieplassene fra demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet ønsker 
fakultetet å overføre til masterstudiet i rettsvitenskap. Årsaken til dette er dekanatets ønske om å 
styrke studieprogrammet. Forholdstallet mellom lærer/student har ikke vært optimalt i 
studieprogrammet, men ved å tilføre ressursene fra DRI over til masterstudiet i rettsvitenskap vil 
dette bidra til å bedre forholdstallet. Én fast vitenskapelig stilling ved DRI vil bli overført til 
masterstudiet i rettsvitenskap og vedkommende vil undervise på studieprogrammet. I tillegg vil det 
gradvis fra 2017 til 2019 bli frigjort administrativ kapasitet tilsvarende et halvt årsverk. Midlene fra 
dette skal også komme masterstudiet i rettsvitenskap til gode.  

Fakultetet har fått signaler fra UiO sentralt om at det overbookes for mye i forhold til 
opptaksrammen på masterstudiet i rettsvitenskap. På bakgrunn av dette har fakultetet de siste 
årene redusert overbookingen. Selv om antall studieplasser økes noe, vil ikke fakultetet øke 
overbookingen tilsvarende.  

Avdeling for fagstøtte har uttrykt at dersom studieplasser fra DRI skal overføres til masterstudiet i 
rettsvitenskap må ikke forholdstallet mellom lærer/ student forringes. En omdisponering må 
ivareta forutsetningene som lå i det kompenserte kuttet i opptaksrammen i 2009. Det forventes fra 
UiO sentralt at fakultetet følger opp føringene knyttet til vedtaket om reduserte opptaksrammer fra 
2009: "Opptaksrammen ved studiet i rettsvitenskap skal reduseres fra 595 til 395. Det forutsettes 
at dette skal føre til økt studiekvalitet for studentene, både ved bedre oppfølging av studentene og 
ved selve studiets innhold. Endringen bør dessuten føre til redusert frafall og bedret 
gjennomstrømming." 

Fakultetet anser at det å heve opptaksrammen til masterstudiet i rettsvitenskap er hensiktsmessig 
da studieplassene blir flyttet fra et studieprogram med den laveste gjennomføringsgraden ved 
fakultetet (vedlegg 3), til et studieprogram med svært høy gjennomføringsgrad. Fakultetet 
forutsetter at spesialavtalen for finansiering av jusstudiet ikke skal være til hinder for at vi 
gjennomfører et ytterligere tiltak for å bedre studiekvaliteten i rettsvitenskap. Slik avtalen nå er 
utformet låses studieplass- og studiepoengsinntektene til et gitt nivå for MA i rettsvitenskap. Vi 
legger til grunn at det vil gjøres tilpasninger slik at dette ikke slår utilsiktet dårlig ut for oss.  

Fakultetet ønsker å heve opptaksrammen til Master i rettsvitenskap fra 430 til 437 studieplasser.  

 

Andre opptak i masterstudiet i rettsvitenskap. 

Konvertering av eldre studierett i masterstudiet i rettsvitenskap: 

Studenter som ikke har fullført graden sin har anledning til å søke om konvertering av eldre 
studierett til nyere studierett i masterstudiet i rettsvitenskap. Fakultetet har opptak på grunnlag av 
dette to ganger i året, 1. juli/1. desember. 
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Søknadsmengden har gått betydelig ned de siste årene. Ved siste opptaksrunde, våren 2016, var det 
to søkere, hvorav ingen fikk konvertert sin eldre studierett.  

 

Ved Masterstudiet i rettsvitenskap er det ytterligere to lokale opptak; opptak til juridiske 
valgemner på masternivå og opptak til å skrive masteroppgave.  

 

Opptak til juridiske valgemner på masternivå: 

Opptak til valgemner på masternivå er et tilbud for de som ikke har studierett til masterstudiet i 
rettsvitenskap. Dette gjelder jurister som har avlagt forkunnskapskravene ved en annen 
utdanningsinstitusjon enn UiO, studenter fra Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen som 
har bestått inntil 3. året, samt studenter som har bestått bachelorgrad i jus ved diverse høgskoler 
og Universitetet i Agder. Opptak avholdes to ganger i året, 3. januar/ 3. august. 

Høsten 2016 hadde fakultetet 133 kvalifiserte søkere til dette opptaket.  

 

Opptak til å skrive masteroppgave: 

Opptak til å skrive masteroppgave i masterstudiet i rettsvitenskap tilbys privatister som ikke har 
studierett til masterstudiet i rettsvitenskap. Forkunnskapskravet til å skrive masteroppgave for 
privatister ble endret juni 2016, grunnet utfasingen av privatisteksamen i JUR4000P. Opptak til å 
skrive masteroppgave gis søkere som har bestått inntil 4. avdeling ved Universitetet i Oslo, 
Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen. Opptak avholdes to ganger i året, 15.februar/15. 
september. Siste gang det tilbys opptak til å skrive masteroppgave er høsten 2017. 

Høsten 2016 hadde fakultetet 143 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. 
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Vedtak: 

Fakultetet ønsker følgende endringer i opptaksrammene for studieåret 2017/2018 

- Opptaksrammen til bachelor i demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet reduseres 
fra 25 til 0 studieplasser 

- Opptaksrammen til master in The Theory and Practice of Human Rights økes fra 20 til 30 
studieplasser 

- Opptaksrammen til Master i rettsvitenskap økes for høsten fra 220 til 224 studieplasser og 
våren fra 210 til 213 studieplasser, totalt fra 430 til 437 studieplasser 

I de øvrige studieprogram ønskes ingen endringer i opptaksrammene for studieåret 2017/2018. 

 

 

Med hilsen 
 
Julie Orning 
Seksjonssjef 

Christine Skogrand Havgar 
Rådgiver 

 
 
 
 

 

Vedlegg 1: Dekanvedtak av 31.08.16. 

Vedlegg 2: Søknad om økning av opptaksrammen til masterprogrammet The Theory and Practice        
of Human Rights, av 04.03.16. 

Vedlegg 3: Gjennomføringsgrad 2010-2015.  

Vedlegg 4: Studieplassberegning fra Avdeling for fagstøtte. 

 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
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Saksbehandler: 
Christine Skogrand Havgar 
+4722859855, c.s.havgar@jus.uio.no 
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