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MANDAT for:  
Evalueringsgruppe for eksamensgjennomføring vår 2018 inkl. hjelpemidler  
 
På bakgrunn av diskusjon i instituttledermøtet 31. januar 2018 og PMR den 8. februar 2018 samt 

dekanvedtak –JF- 2018/11, opprettes en arbeidsgruppe som skal evaluere eksamensgjennom- 

føringen i Silurveien og sentrum samt vurdere stillingen til papirbaserte hjelpemidler i lys av 

innfasing av digitale hjelpemidler og de praktiske rammene i Silurveien.   

 

Arbeidet til arbeidsgruppen er todelt:   

 

1. Evaluere eksamensgjennomføringen våren 2018:  

a) Fastsette kriterier for god eksamensgjennomføring i Silurveien.    
b) Basert på overnevnte kriterier, evaluere eksamensgjennomføringen i Silurveien for alle 

juridiske emner.   
c) Evaluere særskilt eksamensgjennomføringen av JUS1111 med digitale hjelpemidler og 

blank lovsamling.   
d) Evaluere eksamensgjennomføringen som gjennomføres i sentrum med eksamensvakter 

og IT-støtte fra Silurveien.   
 

2. Vurdere stillingen til papirbaserte hjelpemidler i lys av innfasing av digitale hjelpemidler:    

a) Vurdere eventuelt behov for papirbaserte hjelpemidler i lys av innføringen av digitale 
hjelpemidler.   

b) Vurdere om det kan tillates papirbaserte hjelpemidler uten bokkontroll i kombinasjon 
med digitale hjelpemidler.    

c) Gjøre en vurdering av ordningen med «blank lovsamling». Bør denne ordningen 
videreføres? Hvis anbefalingen er ja, bør arbeidsgruppen også gi en anbefaling om dette 
skal løses ved å ha lovsamling til utlån for alle studenter eller om dette er et 
hjelpemiddel studentene selv medbringer til eksamen.  

d) Er det papirbaserte hjelpemidler som ikke er tilgjengelig digitalt? Hva gjør vi med 
disse?   

e) Vurdere hvordan dagens hjelpemiddelreglement må endres når digitale hjelpemidler 
innfases.     



Det juridiske fakultet   
 
 

     

 
 

 
Tidsplan og prosess   
Arbeidsgruppen opprettes umiddelbart. Instituttlederne, PMR og dekanatet vil bli holdt løpende 
orientert om arbeidet. En grov tidsplan er som følger:   

 

Godkjenning av mandat   Mars   

Første møte arbeidsgruppen:   
 Nedsette kriterier for god eksamensgjennomføring  
 Enighet om hvilket materiale gruppen skal evaluere ut fra   

Mars  

Første eksamensdag i Silurveien  16. mars  

Andre møte arbeidsgruppen:   
 Enighet om evalueringsmetoder og spørsmål   

April  

Møte(r) arbeidsgruppen: Hjelpemidler  April/mai  

Start for eksamensperioden i Silurveien   18. april  

Første eksamensdag i sentrum   5. mai  

Eksamen JUS1111 med digitale hjelpemidler   7. juni  

Siste eksamensdag våren 2018  8. juni  

Gjennomføre evalueringer, systematisere relevant materiale, lage utkast til 
rapport fra gruppen  

April – Juni  

Siste møte arbeidsgruppen: Ferdigstille rapport   Juni  

Arbeidsgruppens anbefaling leveres til dekanatet  23. juni   

  
Organisering:   

 
 Leder: Erling Johan Hjelmeng, studiedekan   
 Henrik Bjørnebye, professor   
 Christoffer Conrad Eriksen, professor  
 Ingunn Ikdahl, professor  
 Eirik Østerud, førsteamanuensis  
 Fredrik Bøckman Finstad, ekstern sensor 
 Aleksander Lorentzen, Fagstøtte   
 Randi Saunes, Eksamensseksjonen  
 Christine Ødegaard Sten, Studieseksjonen  
 Maria Conradi, studentrepresentant JSU     
 Gry Anita Hemsing, sekretær  

  

 
 


