
Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 

Eksamensseksjonen 
Kontoradr.: Urbygningen, Karl Johans gate 
47, 0162 Oslo 

Telefon: 22 85 95 00 
Telefaks: 22 85 96 58 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 

Til  Dekanen 
Fra  Eksamensseksjonen 
 

 

Dekanvedtak - JF - 2018/24 Revidert Instruks for studentrepresentanter 
  

Sakstype: Vedtakssak 
Notatdato: 04.09. 2018  
Arkivsaksnummer: 2018/1541 
Saksbehandler: Randi Saunes  
 

Dekanvedtak – JF – 2018/1541 

Forslag om endring av regelverk - studentrepresentantenes rolle i 
oppgaveutvalg (Instruks for studentrepresentantene).  

Regelverk 
 Utdrag fra Instruks for Eksamen og sensur, §2-3 Studentrepresentanter i oppgaveutvalg (se 

redigert utgave, vedlegg 1) 
 Instruks for eksamen og sensur, se:  
https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-
jurfak/instruks_for_eksamen_og_sensur.html 
 
Bakgrunn 
 Sak lagt frem for PMR, med vedtak av 04.06.2018. Studentrepresentantenes rolle i 

oppgaveutvalg er regulert i Instruks for eksamen og sensur.  
 Instruksen (Instruks for eksamen og sensur) er under redigering, men denne krever en 

gjennomgang i PMR og programrådet for IKRS, så den legges frem for vedtak senere i 
høstsemesteret. 

 
Hovedproblemstillinger 
 JSU har ønsket en revidering av reglementet som regulerer studentrepresentantenes rolle i 

oppgaveutvalget. De har foreslått at studentene som deltar skal representere ulike 
karakternivåer, de har ønsket at det ikke er noen begrensninger i antall ganger en student kan 
delta og de har foreslått at oppgavene skal prøveløses på fulltid (full eksamenstid).  

 Administrasjonen har sett at det har vært nødvendig å revidere regelverket også fordi 
digitalisering av hjelpemidler krever andre rutiner ved prøveløsningen som PMR må vurdere.  

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


 2

 Saken ble forelagt et utvalg av lærere som har vært faglig eksamensledere før den ble lagt frem 
for PMR i møte 04.06.2018, og deres uttalelser/innspill ble lagt ved saken.  
 

Den reviderte instruksen for studentrepresentanter er lagt frem for studiedekanen, som slutter seg 
til det forelagte forslaget (vedlegg 1). 
 
Forslag til vedtak: 
Utdrag fra Instruks for eksamen og sensur (Instruksen for studentrepresentanter) endres som 
følgende: 
Se vedlegg 1  
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

1. Utdrag fra Instruks for eksamen og sensur, § 2-3 (Instruks for 
studentrepresentanter i oppgaveutvalg) 

2. Sak 5 med vedlegg fra PMR, 04.06.2018 

 https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-
utvalgsmoter/pmr/moter/2018/pmr4/protokoll.html - sak 5 

 

 

 

Med hilsen 
 
Randi Saunes 
Seksjonssjef eksamensseksjonen 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. 
 
 
 
 
Saksbehandler: 
Randi Saunes 
+4722859875, randi.saunes@jus.uio.no 
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Vedlegg 1: 

Utdrag fra «Instruks for eksamen og sensur» 

 

§ 2-3 Studentrepresentanter i oppgaveutvalg - Kun for Master i rettsvitenskap 

1. Juridisk studentutvalg (JSU) utpeker hvert semester to studentrepresentanter som 
medlemmer i oppgaveutvalget for hver studieårseksamen. I utvelgelsen av studenter skal 
JSU søke mot kjønnsbalanse og at studenter med minoritetsbakgrunn deltar. 

2. Vervet lønnes etter gjeldende satser. 

3. Studentrepresentantene må ha bestått eksamen i det studieåret som en er oppnevnt 
for. 

4. Studentrepresentanten kan ikke melde seg til den studieårseksamen som 
oppgaveutvalgene er oppnevnt for samme semesteret eller det påfølgende semesteret. 

5. Studentrepresentantene må ikke være i slekt eller svogerskap med eksamenskandidat 
ved vedkommende eksamen i opp- eller nedstigende linje, eller i sidelinje, så nært som 
søsken, søskenbarn eller søskens barn, eller ha nær personlig tilknytning til kandidat ved 
vedkommende eksamen. 

6. Studentrepresentantene har fullstendig taushetsplikt vedrørende oppgavene, 
oppgaveforslagene, drøftelsene i utvalget og sin deltakelse i oppgaveutvalget. 
Taushetsplikten opprettholdes også etter at eksamen er avholdt. Etter at sensuren er falt, 
oppheves taushetsplikten hva gjelder deltakelse i oppgaveutvalget. 

7. Studentrepresentantene skal prøveløse eksamensoppgavene etter avtale med utvalgets 
faglig eksamensleder. Studentene oppfordres til å prøveløse oppgaven på fulltid. For 
eksamener som benytter Lovdata, skal dette også benyttes som hjelpemiddel i 
prøveløsningen. Eksamenskonsulenten anviser studentene til egnet lokale for drøftelse av 
oppgaveutkastet. Utkastet og eventuelle notater leveres eksamenskonsulenten 
umiddelbart etter drøftelsene.  
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8. Studentrepresentantene skal særlig vurdere oppgavens omfang, litteraturdekning, 
vanskelighetsgrad og om oppgaven er forståelig for studenter på det aktuelle studieår. 

9. Uenighet kan bare løses i oppgaveutvalget. 


