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Dekanvedtak – JF – 2017/30 - Revidert Regler for godskriving og uttak av 
undervisnings- og eksamensbanken og endring av navn til Regler for 
undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet 
 

På bakgrunn av dekanvedtak datert 22. august 2017 om endringer i Regler for godskriving og uttak 
av undervisnings- og eksamensbanken er det gjennomført en revisjon av reglene.  

De vedtatte endringene er implementert i det nye reglementet, det er videre gjort følgende 
endringer:  

- Reglementet endrer navn til Regler for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved 
Det juridiske fakultet. Videre er reglementet gjennomgått for å få en mer konsekvent 
begrepsbruk, det skilles mellom uttelling for undervisnings- og eksamensarbeid og fradrag 
for verv, ledelse og andre oppgaver.  

- Oppbygningen er noe endret og det er ny kapittelinndeling.  

- Tilleggsreglene for IKRS og AFIN er utgått, dette etter gjennomgang med Institutt for 
kriminologi og rettssosiologi og programleder for Forvaltningsinformatikk. Reglene er 
harmonisert, der noen emner har egen uttelling er dette spesifisert på emnenivå.  

- Det er lagt til ett nytt kapittel 9 med overgangsregler.  

- Kapittel 2 er omskrevet og det er lagt til en ny § 2.3 om Oppfyllelse av undervisnings- og 
eksamensplikt.  

- Uttelling for sensur av eksamen på JUS3220 skal følge hovedregel om uttelling på 1,5 t per 
besvarelse, oppgaven har en ordgrense på 3000 ord, men var tidligere satt med egen 
uttelling på 1,25 t per besvarelse.  

- Uttelling for sensur av eksamen på JUS2211 skal følge hovedregler om uttelling for skriftlige 
innleveringer på mellom 4001-6000 ord, dvs. 2 t per besvarelse og muntlig eksamen på ca. 
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20 min, dvs. uttelling på 0,75 t per kandidat. Samlet uttelling per kandidat er da 2,75, noe 
som avviker fra tidligere dekanvedatak da uttellingen var beregnet til 2,5 t + 1 t. Den 
tidligere beregningen var for høy og det er ingen særskilt grunn for at man skal sette høyere 
uttelling for den nye vurderingsformen.    

Det nye reglementet for undervisningsplikt og undervisningsregnskap ved Det juridiske fakultet 
har virkning fom 1. januar 2018. I februar 2018 vil de ansatte få tilsendt undervisningsregnskap fra 
høsten 2017, dette regnskapet skal følge de gamle reglene for uttelling og fradrag.  

De nye reglene for forberedelsesfaktor og fradrag for stipendiater gjelder for de som er tilsatt etter 
1. januar 2018. Når det gjelder 3-årige stipendiater som påtar seg undervisning mot forlengelse av 
stillingen vil uttellingen følge nye regler for undervisning avtalt etter 1. januar 2018.  
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