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Dekanvedtak – JF – 2017/22 - Revisjon av Instruks for eksamen og sensur        
 

Den 24. oktober 2017 diskuterte PMR et innsendt forslag om utelatelse av konkrete rettsspørsmål i 
praktikumsoppgaver. Bakgrunnen for forslaget var en diskusjon blant de ansvarlige faglærerne på 
1. studieår. De viste i sitt notat til PMR at til tross for at identifikasjon av rettslige problemstillinger 
er et sentralt ferdighetskrav og et startsted for undervisningen, så har det i lang tid vært vanlig 
praksis å utarbeide konkrete spørsmål i praktikumsoppgavene som blir gitt til eksamen på 1. 
studieår, og i noen grad 2. studieår. Eksamensoppgavene som gis er svært styrende for studentenes 
læring, og med innføringen av digitale hjelpemidler til eksamen blir ferdighetskravene enda mer 
sentrale. Se det fulle notatet her: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-
utvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr6/vedlegg/sak4_1.pdf 

I PMR la studieårsansvarlig for 1. studieår frem dette, og flere var positive til forslaget. Det ble 
diskutert om det var naturlig at en utelatelse av konkrete rettsspørsmål på 1. studieår også måtte 
føre til at dette utelates på de øvrige studieårene. Imidlertid ble det påpekt at innføringen av dette 
krever at man gjennomgår kurs- og fakultetsoppgavene, og sørger for at studentene får trent seg 
tilstrekkelig på å identifisere dette selv. På 2. studieår måtte de melde at de ikke hadde kapasitet til 
å gjennomføre en slik revisjon med tanke på alle de andre endringene som nå innføres. 2. studieår 
vil følge opp dette etter at flyttingen av fag og innføringen av nytt obligatorisk krav og ny 
vurderingsordning er gjennomført.   

Videre ble det diskutert om det var nødvendig å sette dette inn i instruksen, det er i dag ikke 
konkretisert i instruksen at det skal gis slike konkrete rettsspørsmål på 1. og 2. studieår. Det var 
allikevel enighet om at det burde inn i instruksen slik at studentene hadde noe konkret å forholde 
seg til.   

PMR voterte over forslaget og en av studentrepresentantene tok dissens fra forslaget, det ble 
allikevel vedtatt da det var 7 av 9 medlemmer som stemte for forslaget, 1 av 9 som stemte mot og 1 
av 9 som var avholdende. Se protokoll fra diskusjonen her, sak 4: http://www.uio.no/for-
ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2017/pmr6/protokoll.html 
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Det er dekanus som har endringshjemmel til Instruks for eksamen og sensur, på bakgrunn av 
forslag fra de ansvarlige faglærerne på 1. studieår og PMRS diskusjon fremmes følgende 
vedtaksforslag:  

Forslag om vedtak:  

Instruks for eksamen og sensur, § 2-1 Utarbeidelse av eksamensoppgaver, utvides med ett nytt 
punkt 4:  

Med virkning fra høsten 2018 skal praktikumsoppgaver til eksamen i jus1111 og jus1211 utformes 
uten angivelse av konkrete rettsspørsmål som et supplement til oppgaveteksten. Faglig 
eksamensleder skal sørge for at praktikumsoppgaver som gis til eksamen er utformet på en slik 
måte at studentene kan ta stilling til parter, krav, rettsgrunnlag og rettsspørsmål uten at konkrete 
spørsmål er angitt i oppgaven. 

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-
jurfak/instruks_for_eksamen_og_sensur.html#toc5 
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