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Dekanvedtak –JF- 2018/9 Justering av innfasingsplan for Digitale hjelpemidler        

 

Det vises til innstilling fra arbeidsgruppen for digitale hjelpemidler til eksamen/revisjon av 

hjelpemiddelreglementet levert i juni 2017, behandling i PMR den 6. juni 2017 og etterfølgende 

behandling i dekanatet 14. juni 2017. Det ble besluttet av dekanen å gå videre med de anbefalinger 

fra arbeidsgruppen og med det ble flertallets innfasingsplan for digitale hjelpemidler lagt til grunn 

for det videre arbeidet:  

 Våren 2018: JUS1111 (pilot) 

 Høsten 2018: 1. studieår (JUS1111 + JUS1211), JUS2111 og alle valgemner 

 Våren 2019: JUS2211 og 3. studieår (JUS3111+JUS3212) 

 Høsten 2019: 4. studieår (JUS4111, JUS4211, JUS4121, JUS4122 og JUS4123) 

Innfasingsplanen er lagt til grunn i kommunikasjon med Silurveien og med Lovdata Pro.  

PMR har diskutert digitale hjelpemidler i møte 14. desember 2017 og 8. februar 2018. Det er 

konkludert med at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal foreta en evaluering av 

eksamensgjennomføringen vår 2018 samt vurderer stillingen til papirbaserte hjelpemidler i lys av 

innfasing av digitale hjelpemidler og de praktiske rammene i Silurveien. Studiedekanen utformer 

mandat for arbeidet.  

Studieårsansvarlig for 5. studieår har i PMR-møtet 8. februar meldt at det er viktig at behovene til 

de innreisende utvekslingsstudentene blir ivaretatt, samtidig er det poengtert at kildematerialet på 

valgemner kan ha noen særlige problemstillinger knyttet til seg. Det er nødvendig med god dialog 

med de ansvarlige faglærerne i god tid før det implementeres, og det er ikke usannsynlig at vi kan 

støte på noe problematikk knyttet til at aktuelle kilder til norske og engelske valgemner ikke er 

tilgjengelig digitalt.  
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Valgemnene skiller seg fra de andre studieårene med et mye mer fragmentert kildetilfang, samtidig 

er det mange ulike studentgrupper som avlegger emner. Fakultetet vil ha en gjennomgang av alle 

valgemner i løpet av 2018 og en ny valgemneportefølje har oppstart høsten 2019, det kan av denne 

grunn være grunn å utsette implementering helt til høsten 2019. Imidlertid vil det føre til at 

studenter på 3. studieår, som skal avlegge ett valgemne på bachelornivå, må forholde seg til to 

systemer for hjelpemidler våren 2019, da emnene på 3. studieår 2. semester innfases da. Det er 

ønskelig at innfasing av digitale hjelpemidler på valgemner utsettes til enten våren 2019 eller 

høsten 2019 på bakgrunn av diskusjon i evalueringsgruppen.   

Videre ser vi at emnet Ex.fac tidligere ikke var fastsatt i innfasingsplanen, det anbefales at digitale 

hjelpemidler innfases på dette emnet høsten 2018 da studenter på JUS2111 skal avlegge emnet 

samme semester.  

Forslag til vedtak:  

Det tidligere innfasingsplanen for digitale hjelpemidler justeres ved at innfasing på valgemner 

utsettes til våren 2019.  

Med forbehold for evaluering av eksamensavvikling på JUS1111 våren 2018 skal følgende 

innfasingsplan legges til grunn i det videre samarbeidet med Lovdata og Silurveien:   

 Våren 2018: JUS1111 (pilot) 

 Høsten 2018: 1. studieår (JUS1111 + JUS1211), JUS2111 og JFEXFAC04   

 Våren 2019: JUS2211 og 3. studieår (JUS3111+JUS3212)  

 Høsten 2019: 4. studieår (JUS4111, JUS4211, JUS4121, JUS4122 og JUS4123) 

 Valgemner utsettes til enten våren eller høsten 2019 på bakgrunn av diskusjon i 

evalueringsgruppen.  

  

 

Med hilsen 

Dag Michalsen  

Dekan   
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