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Dekanvedtak – JF – 2019/03 – Endring av Instruks for eksamen og 
sensur  

Bakgrunn 
 Instruks for eksamen og sensur ble i 2017 endret slik at det ble konkretisert at man ikke skulle 

utarbeide «hjelpespørsmål» som del av praktikusmoppgaver på JUS1111 og JUS1211 fom 
høsten 2018. Studieårsansvarlig tok opp saken til PMR for å følge opp med et vedtak som fulgte 
opp denne endringen slik at studenter fra 1. studieår møtte lik praksis på 2. studieår fom våren 
2019. Fullt saksfremlegg utarbeidet til PMR til møte 4. desember 2018.  

 PMR gikk inn forslaget til endring med en mindre justering i vedtaksforslaget, se protokoll fra 
møtet, sak 5. 

 Instruks for eksamen og sensur vedtas av Dekanus jmf. Instruks for eksamen og sensur § 4-1.   
 

 
Forslag til vedtak: 
Instruks for eksamen og sensur § 2-1 (4) endres umiddelbart med virkning fom våren 2019 slik:  
 
Med virkning fra våren 2019 skal praktikumsoppgaver til eksamen i de obligatoriske emnene på 
rettsstudiet som hovedregel 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. 
 
I august 2019 endres § 2-1 (4) slik: 
 
Praktikumsoppgaver til eksamen i de obligatoriske emnene på rettsstudiet skal som hovedregel 
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. 
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