Lesesalsplasser på Astrofysisk Institutt
utarbeidet av Astrofysisk Fagutvalg og vedtatt 07.05.09
Astrofysisk Fagutvalg forvalter totalt 25 lesesalsplasser i instituttets kjeller, kalt Stjernekjelleren, som fordeler seg slik:
• 16 høyeregradsplasser
• 9 laveregradsplasser

Reglement for tildeling av plasser
1 Lesesalsplassene ved instituttet er reservert for (master-)studenter i astronomi. For
at en søker skal komme i betraktning må søkeren tilhøre et astrofysisk fagmiljø ved
Universitet i Oslo. Astrofysisk Fagutvalg (AFU) avgjør til enhver tid tolkningen av
denne regel.
2 Søkere som har meldt seg opp til master i astromomi, og som har påbegynt en
masteroppgave, gis fortrinnsrett til fast plass fremfor andre søkere.
3 Plassene med datamaskiner skal i utgangspunktet kun gis til masterstudenter, med
mindre søkeren har spesielle behov for datamaskin. Søkere med behov for datamaskin,
som ikke oppfyller 2 må avtale dette med lesesalsansvarlig fra AFU eller leder av AFU
etter innvilget søknad. Eventuelle ledige plasser med datamaskin skal kunne benyttes
som ”termstuepcer” av bachelorstudentene.
4 Masterstudenter som nevnt under 2, beholder plassen til de har avsluttet masterstudiet, dvs. ut det semesteret de tar eksamen. Hvis studenten ikke er ferdig med masteroppgaven i løpet av 2 og et halvt år fra masterstudiets start, må han/hun søke om plass
på nytt hvert semester. Det forventes normal studieprogresjon under masterstudiet.
5 Medlemmer i AFU som ikke faller inn under 2, gis fortrinnsrett til fast plass fremfor
andre søkere.
6 For de øvrige søkere gjelder som hovedregel utvalgsregelen om at den som har
flest studiepoeng astronomi fra tidligere semestre gis fortrinnsrett fremfor andre søkere.
Eventuelle studiepoengsreduksjoner skal tas med i betraktning, det samme gjelder kurs
ved andre institutter som gir godkjente studiepoeng i astronomi. Videre prioriteres de
som har hatt fast lesesalsplass ved instituttet tidligere.
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For søkere som fortsatt står likt etter 6, avgjøres fortrinnsretten ved loddtrekning.
1

8 Dersom en søker mener å ha spesielle grunner til å få tildelt fast plass, må han/hun
sende inn skriftlig søknad om dette til AFU innen den ordinære søknadsfristen. Søknaden skal behandles på et lukket fagutvalgsmøte.
9 Søknad om lesesalsplass skal leveres skriftlig til AFU. Eventuelle ledige plasser
deles ut i begynnelsen av hvert semester. Denne kunngjøres ved e-post.
10 Studenter som ikke har påbegynt en masteroppgave eller som ikke har veileder,
må søke på nytt hvert semester. Hvis en student er borte fra plassen sin i mer enn tre
måneder uten å melde fra til AFU, eller uten å oppgi grunn (sykdom, reise, . . .), mister
vedkommende plassen.
11 Studenter som har midlertidig opphold ved instituttet (utveksklingsstudenter, gjester, . . .) må søke om plass på samme grunnlag som andre. Eventuelt kan veileder /
kontaktperson ved instituttet søke for dem.
12 Hvis en student kommer til å være borte fra plassen sin en begrenset periode, kan
plassen lånes ut midlertidig. Ved fravær på tre måneder eller mer, plikter studenten å gi
beskjed til AFU, samt å rydde plassen og gjøre den tilgjengelig for andre.
13 Rangeringen av søkerne avgjør hvem som får velge plass først.
14 AFU har mulighet til å fravike retningslinjene ovenfor dersom helt spesielle forhold tilsier det.

