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Dekanvedtak – JF – 2017/06: Mandat for arbeidsgruppe som skal gjennomgå 
valgemneporteføljen       
 

Det opprettes en arbeidsgruppe som skal gjennomgå valgemneporteføljen ved Det juridiske 
fakultet.  

Bakgrunn  

Studiekvalitet er et av hovedsatsningsområdene for fakultetet, og valgemneporteføljen er en viktig 
del av rettsstudiet.  

Valgemneporteføljen er et emnetilbud først og fremst til studenter på Masterprogrammet i 
rettsvitenskap, engelskspråklige mastergrader og innreisende utvekslingsstudenter. I tillegg er 
dette også et tilbud til eksterne, både til ferdigutdannede jurister som avlegger valgemner på 
masternivå og til personer med annen fagbakgrunn som avlegger valgemner på bachelornivå. 

Fakultetet har i dag en stor portefølje med over 70 valgemner på masternivå hvorav 27 av disse 
tilbys på både bachelor- og masternivå. Av ressurshensyn har fakultetet hatt intensjoner om en 
restriktiv linje med tanke på opprettelse av nye valgemner. Det er likevel få valgemner som 
nedlegges, og selv om mange nye forslag avslås har det vært en jevn økning i antall valgemner. 
Undervisningstilbudet er likt for alle norske valgemner med 20 timer undervisning og 4-timers 
skriftlig skoleeksamen som eksamensform. De engelske valgemnene har 22 timer undervisning, i 
tillegg til tilbud om TULSA i noen emner, og med varierte vurderingsformer som mid-term paper, 
home exam mm. for mange av emnene. Dette er ressurskrevende, samtidig som det gir forbedret 
kvalitet, og fakultetet har derfor også oppfordret faglærerne til å benytte denne muligheten for sine 
emner.  

Mange av valgemnene har et høyt antall studenter som møter til undervisning og eksamen. 

Siden 2012 har fakultetet hatt tilbud om flere valgemneprofiler, og det er ønskelig å undersøke om 
dette er et tilbud som fungerer etter hensikten. 
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En utfordring med dagens ordning er at studentgruppen på valgemner er svært heterogen, og dette 
skaper vanskeligheter med å gi den gode kvaliteten i undervisning som man ønsker. Både studenter 
og lærere har gitt gjentatte tilbakemeldinger om dette.      

Overordnet målsetning  

Arbeidsgruppen skal komme med forslag til et bærekraftig system som legger bedre til rette for 
fagutvikling og dynamikk innenfor valgemneporteføljen. Samtidig skal det tas hensyn til at 
fakultetets samlede økonomiske situasjon de neste årene i liten grad forventes å gi rom for økt 
ressursbruk. 

Delrapporter og målsetning  

Arbeidsgruppen skal levere to rapporter. 

Delrapport 1 skal inneholde følgende:     

- 1. a Kartlegging  

Detaljert kartlegging av valgemneporteføljen. Kartleggingen skal gi oversikt over 
ressursbruk på undervisning og eksamen, interne og eksterne lærekrefter, ressursbehov, 
avtaler knyttet til eksternfinansiering og sentrale og interne føringer som får konsekvenser 
for emnetilbudet.  

Kartleggingen skal gi oversikt over nøkkeltall for gjennomføring av valgemner, dette som 
tall for eksamensmøtte, oversikt over karakterfordeling og gi oversikt over hvilke 
studentgrupper som avlegger de ulike valgemnene.   

Kartleggingen skal også gi oversikt over de enkelte valgemnenes tilknytning til hhv 
masterprogrammene og valgprofilene. Videre er det ønskelig å kartlegge tilbud og 
gjennomføring av profilene.  

Kartleggingen skal også gi oversikt over tidligere vedtak knyttet til valgemneporteføljen og 
tidligere utredninger.    

- 1. b Policy og strategi 

Arbeidsgruppen bes redegjøre for ulike strategier som kan være førende for 
valgemnetilbudet og gi sin strategianbefaling for det videre arbeidet. Behovene til 
Masterstudiet i rettsvitenskap skal stå sentralt for emnetilbudet. I hvilken grad og hvordan 
skal tilbudet også påvirkes av de engelskspråklige mastergradene, de innreisende 
utvekslingsstudentene, fakultetets forskergrupper, valgprofilene, instituttstruktur, 
samfunnsoppdraget ved å tilby fag som enkeltemner for jurister eller andre profesjoner, 
eller andre faglige prioriteringer?    
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Delrapport 2 skal inneholde følgende:  

- Implementeringsforslag 

På bakgrunn av delrapport 1 og de tilbakemeldinger arbeidsgruppen får fra Programrådet for 
Master i rettsvitenskap (PMR), Dekanatet og Instituttledermøtet skal arbeidsgruppen gi følgende:  

 Forslag til hvor mange valgemner porteføljen bør bestå av  

 Forslag til videre system for opprettelser og nedleggelser som ivaretar behovet for en 
dynamisk portefølje 

 Utarbeide oversikt over hvilke valgemner som ikke vil bli videreført gitt konklusjonene 
knyttet til strategi og system for opprettelser og nedleggelser.   

 Vurdering av undervisningstilbud og evalueringsformer på valgemner særlig med tanke 
på økt studiekvalitet    

 Vurdering av adgangsbegrensning på valgemnene for å bedre studiekvaliteten for 
programstudenter og innreisende studenter ved fakultetet.   

 Vurdering av om ordningen med felles undervisning og eksamen for bachelor og master 
skal opphøre. 

 Evaluering av profilene. Fungerer profilene? Bør man bygge ut profilene og gjøre det 
obligatorisk å velge profil?   

 Vurdering av valgemner som etter- og videreutdanningstilbud for jurister og andre 
fagprofesjoner  

 

Organisering og ressurser  

Forslag til organisering av arbeidsgruppen:  

 Ingunn Ikdahl (leder, IOR)  

 Gentian Zyberi (programleder for en av fakultetets engelskspråklige mastergrader, SMR) 

 Vidar Halvorsen (IKRS)   

 Alla Pozdnakova (NIFS)  

 Lasse Simonsen (IFP) 



 4

 Elisabeth Reien (administrasjonen)  

 Studentrepresentant (velges av JSU) 

 Kristin Steen Slåttå (sekretær)   

Det forventes aktiv deltagelse og bidrag fra de faglige og administrative medlemmene i 
arbeidsgruppen. Det vil legges opp til ca. 1 møte i måneden à 1,5 time. I tillegg til møtedeltagelsen 
vil det være nødvendig å bruke noe tid til å sette seg inn i skriftlige materiale, og levere materiale 
inn til gruppen ved behov.   

Eksamensseksjonen har satt av 25 % av avdelingslederstillingen til sekretærarbeidet knyttet til 
denne arbeidsgruppen. Videre varsles det til studieseksjonen og økonomiseksjonen at det vil være 
nødvendig å sette av noe personalressurser.  

Milepæler  

Arbeidsgruppen opprettes umiddelbart. Delrapport 1 ferdigstilles innen 31. august 2017. Denne 
skal sendes på høring til PMR, dekanat og Instituttledermøtet og arbeidsgruppen tar med seg 
tilbakemeldingene fra høringsrundene i det videre arbeidet.   

Delrapport 2 ferdigstilles innen 31. januar 2018.  

For at endringene skal kunne implementeres fom. høstsemesteret 2018 bør vedtak være fattet 
innen 1. april 2018.    

  

 


