
Det juridiske fakultet Notat 
 

 
 

 

 

Til  Fakultetsstyret 
Fra  Studieseksjonen  

Sakstype og evt. møtesaksnr: Vedtakssak 3 
Møtedato: 25. februar 2019 
Notatdato: 8. februar 2019 
Arkivsaksnummer:  
Saksbehandler: Frode Lyshaugen, Kristine Nybø 

 

Forslag om opprettelse av årsenhet i kriminologi 

Vi forslår at fakultetet ber UiO om å opprette en årsenhet i kriminologi. Programrådet for 
kriminologi og rettssosiologi har tatt initiativ til dette og saken har vært behandlet av dekanatet 
som støtter forslaget og ønsker at vi også søker UiO om nye studieplasser. Alternativt ønsker vi å 
omdisponere plasser fra BA i kriminologi.   

 
Bakgrunn 
Vi har hatt et betydelig frafall etter første året ved bachelorstudiet i kriminologi. Årsstudium er 
ment å skulle bedre gjennomstrømmingstallene. Det er rimelig å anta at en del av de som faller fra 
etter et år forsvinner til Politihøgskolen og studier på andre læresteder. Det har i mange år vært 
tilfelle at vi tar inn studenter som egentlig planlegger å ta politiutdanning, men som må vente med 
å begynne på politiutdanningen fordi det har vært en 20-års aldersgrense for opptak til dette 
studiet. Fra og med i år har det absolutte alderskravet fjernet, men siden modenhetskravet fortsatt 
gjelder, vil dette trolig ikke gjøre det lettere å komme inn før fylte 20 år. Antall plasser på bachelor i 
politiutdanning skal også reduseres kraftig fra høsten 2019, noe som betyr enda høyere 
konkurranse om plassene. Det å ha grunnleggende kompetanse i kriminologi anses av PHS som 
svært nyttig at studentene har tilegnet seg i forkant.  
 
 
Programrådet for kriminologi og rettssosiologi anbefalte i møte 22.november 2018 at årsenheten 
får 24 studieplasser. Dersom alle må skaffes ved omdisponering vil det betyr et opptak på 48 i 
stedet for 60 til BA-kriminologi (I UiOs omregningsbrøk tilsvarer en studieplass på bachelor to 
plasser på en årsenhet). Videre ble det fastsatt en plan for hvilke emner årsenheten skal bestå av. 
Opprettelse av årsenhet vil ikke i særlig grad heve arbeidsmengden eller kreve ressurser. Det skal 
ikke opprettes nye emner så vi vil ikke få økte undervisningskostnader. Sensurkostnadene 
forventes å øke hvis vi når målet om lavere frafall. Samtidig vil et dette gi økte studiepoengs-
inntekter som langt overstiger nevnte kostnad.  
 
Årsenhet i kriminologi vil bestå av KRIM1000 (10 studiepoeng høst), KRIM1100 (10 poeng høst),  
KRIM1300 - sosial kontroll (20 poeng vår), fritt emne i kriminologi/rettssosiologi (10 poeng høst) 
og fritt emne i kriminologi/rettssosiologi (10 poeng vår). Alle emner kan senere inngå i 
bachelorgraden i kriminologi dersom man søker seg inn på dette studiet etter årsenheten.  
 
Vi ønsker å søke om «friske» studieplasser og som et supplement eller alternativ til nevnte 
omdisponeringen av plasser. Dette legges inn i forslaget som skal sendes inn før 15. april og vil også 
være en del av vårt innspill om opptaksrammer for 2020/2021. Vi vil her legge stor vekt på 
årsenhetens effekt på gjennomstrømning. Videre vil vi fremheve at årsenheten vil være en god 
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oppfølging av fakultetets nye intensjonsavtale med Politihøgskolen om samarbeid innen forskning 
og utdanning. 
 

 
Videre fremdrift 
• Fakultetet leverer forslag innen UiOs frist 15. april 2019 om etableringer og nedlegginger av 

studietilbud for studieåret 2020-21. Universitetsstyret skal så behandle den samlede 
studieporteføljen, jf .https://www.uio.no/for-
ansatte/arbeidsstotte/sta/emner_og_program/etablering_endring_nedlegging/aarshjul/index
.html 

• Forslaget tas inn i fakultetets innspill om opptaksrammer for studieåret 2020/2021 som skal 
sendes inn i september 2019 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
Fakultetsstyret støtter forslaget om at universitet oppretter en årsenhet i kriminologi. Det skal 
søkes om nye studieplasser fra UiO og styret er positive til eventuell omdisponering av 
studieplasser som beskrevet ovenfor.  
 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg: 

1. Tall med oversikt over Samordna Opptak – andre årsenheter, opptakskrav og studieplasser  

2. Tall som viser frafall ved bachelorstudiet i kriminologi i perioden 2010 – 2017 
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Opptakstall og poenggrenser sammenlignbare årsenheter/bachelor* 

 

Studieprogram Antall 
studieplasser 

Poenggrense 
førstegangsvitnemål 

Poenggrense 
ordinær 

Sosiologi årsenhet 42 48,1 55,3 
Sosiologi bachelor 101 45,3 51,8 
Statsvitenskap årsenhet 80 49,0 58,8 
Statsvitenskap bachelor 155 49,3 54,4 
Medievitenskap årsenhet 40 50,6 40,0 
Medievitenskap bachelor 70 41,9 50,0 
Idehistorie årsenhet 15 47,8 55,8 
Idehistorie bachelor 30 35,8 49,2 
Kriminologi bachelor 60 50,5 55,1 

 

*Alle tall er for hovedopptak 2018. og hentet fra Samordna opptak sine sider.   

 



Frafall ved bachelorstudiet i kriminologi i perioden 2010 – 2017 

 

Andel studenter som har tatt emner på første året i kriminologi bachelor, men så sluttet på 
programmet: 

 

2010: 23 studenter 

2011: 20 studenter 

2014: 18 studenter 

2015: 21 studenter 

2016: 21 studenter 

2017: 12 studenter 

 

Dette utgjør ca halvparten av de som mister studieretten ved programmet, det er vanligvis 40-50 pr 
kull som får inndratt studieretten, de fleste på grunn av manglende registrering eller ikke-møtt til 
studiestart.  
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