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Dekanvedtak JF 2019/19 – Opprettelse av JUS1111P, siste eksamen 
for privatister 

 
Bakgrunn 

JUS11111 legges om våren 2020 med endret eksamensform og innføring av obligatoriske elementer. 
Dette utelukker privatistene, og reiser spørsmål om det skal avholdes en siste eksamen for denne 
gruppen våren 2020, og om det skal holdes utsatt prøve til den siste eksamenen.  

 

Hovedproblemstillinger 
 

 Skal det holdes en siste eksamen i JUS1111 våren 2020, JUS1111P? (6 timer med 
bokstavkarakter) 

 
Studie- og eksamensforskriften § 3.2 femte ledd sier at man ved nedlegging av studieprogram, 
studieretninger, emnegrupper og emner skal fastsette overgangstid for undervisning og eksamen. 
Forskriften sier imidlertid ikke noe mer om hvilke kriterier man skal bruke. Man bør ta 
utgangspunkt i programstudentene og gjøre sitt beste for at ingen blir forsinket som følge av 
endringene. Ved avvikling av avdelingseksamenene ble det arrangert egne privatisteksamener som 
en overgangsordning for at påbegynte privatister skulle kunne fullføre graden. Denne gruppen kan 
imidlertid ikke fullføre noen grad som privatist her, og trenger kun å få fullført emnet. De har 
innrettet seg økonomisk etter at vi arrangerer eksamen, og en egen privatisteksamen vil gi litt 
margin til de som starter undervisning eksternt høst 2019 for at de skal kunne bli ferdig med 
emnet.   
 
Omleggingen av JUS1111 ble kommunisert ut til utdanningsinstitusjonene jusutdanning.no og 
Folkeuniversitetet i mai 2019. De ble også informert om at det vil holdes en siste eksamen vår 
2020.  
 
Basert på gjennomføringstallene fra vår 2017-vår 2019 forventes det ikke mange kandidater til en 
siste eksamen, max. 50 kandidater. Eksamen kan arrangeres parallelt som JUS1111. Kostnadene vil 
knytte seg til sensur og klagesensur, honorar for utarbeidelse av oppgave og sensorveiledning (ca. 
43000,-). I tillegg vil det være administrative oppgaver generelt knyttet til økte henvendelser og 
mer konkret til privatistgebyr, tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av eksamen.  
 
Noen programstudenter vil være interessert i å undersøke muligheten for å ta privatisteksamenen 
(gjentak), dette kan generere henvendelser. Dersom programstudentene ønsker dette så kan de det, 
men de vil få koden JUS1111P på vitnemålet og de vil måtte betale privatistgebyr.  
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 Skal det holdes utsatt eksamen til JUS1111P? 
 

Det har vært standard å arrangere utsatt prøve til de som har vært syke (gyldig forfall) og for de 
som ikke har bestått, når de andre privatisteksamenene har blitt avviklet, og man bør diskutere 
ytterligere margin for en aller siste mulighet, altså JUS1111P utsatt prøve. 
 
Det vil ikke la seg gjøre å arrangere prøven parallelt med ordinær eksamen i JUS1111, da det ikke 
holdes utsatt eksamen i det emnet. Men det kan la seg gjøre å arrangere utsatt prøve samtidig som 
det holdes utsatt prøve for valgemner, dvs. i starten av august. Det vil være de samme 
kostnadselementene som til ordinær JUS1111P, men med færre kandidater.  
 

 

Videre fremdrift 

 Administrasjonen følger opp med dekanvedtak i henhold til diskusjonen i dekanatet 

 Informasjon om dekanvedtaket går ut på nettsidene, til alle oppmeldte i JUS1111 og til 
utdanningsinstitusjonene.   

 

 

Vedtak  

 Det opprettes en egen eksamen for privatister våren 2020, JUS1111P.  

 Det vil holdes en utsatt eksamen, JUS1111P-U, for de som har gyldig forfall eller stryker til 
JUS1111P.  

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

 Gjennomføringsstatistikk 

 Overslag kostnader 

 


