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Dekanvedtak –JF- 2018/9 Innfasing av eksamensavvikling for emner ved Det 
juridiske fakultet i Silurveien        
 

Det vises til vedtak i Universitetsstyret den 20. juni 2017 om at Det juridiske fakultet skal avvikle 
eksamen i Silurveien (S2) og delfinansiere kostnadene knyttet til S2. Det vises videre til 
informasjon og vedtak knyttet til årsplan, hovedprioriteringer, budsjett og langtidsbudsjett den 17. 
oktober 2016, 12. juni 2017 og 16. oktober 2017 i Fakultetsstyret, hvor det ble lagt frem noen 
detaljer og endret eksamensbudsjett knyttet til overflyttingen. Det vises til slutt til vedtak i 
dekanatet mai 2017 om avvikling av eksamenssystemet DIGEKSUIO.   

Disse vedtakene er detaljert gjengitt i notat lagt frem for Instituttlederne 31. januar 2018 og PMR 
den 8. februar 2018.  

Instituttlederne uttrykte under diskusjonen entydig at fakultetet ikke burde trekke seg ut av S2 
eller å gå vekk fra Inspera, med den forutsetning av at det må arbeides for å skape tilfredsstillende 
forhold for våre studenter i S2. Dette betyr også at det må defineres krav til hvordan eksamen skal 
gjennomføres og at det må stilles tilstrekkelig med ressurser til rådighet, bl.a. gjennom inspektører 
og studentrepresentanter med kompetanse på juridiske eksamener. 

PMR ble spurt om medlemmene ønsket å utrykke at det var ønskelig at fakultetet trakk seg ut av 
S2, her var det kun studentrepresentantene som mente dette. Flere av medlemmene hadde deltatt 
på en orienteringsrunde i S2 før møtet og rapporterte om at de fysiske forholdene var fullt ut 
tilfredsstillende. Det ble understreket hvor viktig det var at endringene som har blitt gjort rundt 
oppmøte og bokkontroll blir videreført. Videre var det ønskelig å nedsette en hurtigarbeidende 
arbeidsgruppe som skal evaluere eksamensgjennomføringen våren 2018, særskilt JUS1111 som 
gjennomføres i S2 med digitale hjelpemidler, men også alle andre emner. Med dette som 
forutsetninger stilte PMRs medlemmer, med unntak av JSU, seg bak den vedtatte overflyttingen til 
Silurveien.  
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Fra og med våren 2018 har UiO sentralt overtatt ansvaret for eksamensavvikling for fakultetet. 
Eventuelle emner som avvikles lokalt i sentrum blir planlagt med eksamensvakter og IT-støtte fra 
S2, dette er vesentlig mer ressurskrevende for UiO sentralt, og for den lokale 
eksamensadministrasjonen ved fakultetet.  

Studieårsemner overflyttes til S2 i henhold til planen for innfasing av digitale hjelpemidler, med 
overflytting til S2 muliggjøres digitale hjelpemidler til eksamen i henhold til egen innfasingsplan 
for dette.  

Detaljert plan for innfasing av eksamen i S2:   

 Våren 2017: Språkemner, 4-timers skoleeksamen innenfor alle disse emnegruppene: DRI-, 
RINF-, HUMR-, RSOS-, KRIM-emner.  

 Høsten 2017: Valgemner, alle 4-timers skoleeksamen innenfor alle disse emnegruppene: 
FINF-, DRI-, RINF-, HUMR-, RSOS-, KRIM-emner.  

 Våren 2018: JUS1111, valgemner, språkemner, alle 4-timers skoleeksamen innenfor alle 
disse emnegruppene: FINF-, DRI-, RINF-, HUMR-, RSOS-, KRIM-emner.  

 Høsten 2018: Hele 1. studieår, JUS2111, JFECFAC04, valgemner, alle 4-timers 
skoleeksamen innenfor alle disse emnegruppene: FINF-, DRI-, RINF-, HUMR-, RSOS-, 
KRIM-emner.  

 Våren 2019: Hele 1., 2., og 3. studieår, JFEXFAC04, valgemner, språkemner, alle 
eksamener uavhengig av eksamenslengde med unntak av studieårsemner på 4. studieår.  

 Høsten 2019: Hele 1., 2., 3. og 4. studieår, JFEXFAC04, valgemner, språkemner, alle 
eksamener uavhengig av eksamenslengde. Dvs. alle emner ved Det juridiske fakultet 
overflyttet til S2.   

Vedtak  

Det juridiske fakultet vil avvikle skoleeksamen i S2 i henhold til overnevnte innfasingsplan. Fra og 
med høsten 2019 vil alle skoleeksamener arrangeres i S2.  

 

Med hilsen 

Dag Michalsen  

Dekan   
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