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1 Gruppens sammensetning og mandat 
Valgemnegruppen ble nedsatt av PMR 22. februar 2011 ved slikt vedtak (sak 1 punkt 7): 

Studiedekanen gis fullmakt til å opprette arbeidsgruppe med slikt mandat: 
- Foreslå vilkår for profil 
- Foreslå profiler 
- Foreslå vilkår for opprettelse og nedleggelse av emner 
- Foreslå valgemner og/eller kriterier for valgemner på tredje år 
- Foreslå valgemner og/eller kriterier for valgemner på fjerde år 
- Foreslå tak på antall valgemner 
Arbeidsgruppens sammensetning: 
- Studiedekanen (Marit Halvorsen) 
- Avdelingsansvarlig for femte studieår Erling Hjelmeng 
- Minst en lærer blant programansvarlige 
- 2 studenter oppnevnt av JSU 
- 1 administrativt ansatt 
Arbeidsgruppens forslag forelegges PMR for vedtak. 

Studiedekanen oppnevnte arbeidsgruppen i vedtak 3. mars 2011: 

Knut Kaasen 

Erling Johan Hjelmeng 

Lee Bygrave 

Stine Lerkerød 

Nina Elise Dietzel 

Ida Stabrun 

16. juni 2011 ble mandatet fornyet av studiedekanen: 

Gruppen skal 

- Gjennomgå alle eksisterende valgemner og foreslå nedlagt de emner som åpenbart ikke lenger 
bør tilbys 

- Foreslå hvilke emner som bør tilbys på lavere nivå (tredje studieår) 
- Foreslå hvilke emner som bør tilbys på høyere nivå (fjerde og femte studieår) 
- Foreslå hvilke vilkår som skal oppfylles for at det skal kunne tilbys felles undervisning for begge 

nivå  
- Foreslå retningslinjer for faglig begrunnelse og oppbygning av valgemneprofiler 
- Foreslå valgemneprofiler på bakgrunn av faglærernes forslag til slike 

Det er dette siste mandatet som ligger til grunn for den innstillingen som foreligger her. 

I juli 2011 erstattet Anne Hellum Lee Bygrave, da han gikk ut i forskningspermisjon. 

Stine Lerkerød og Nina Elise Dietzel ble erstattet fra høstsemesteret 2011 av Christina Eckhoff og Saba 

Arshad. 

Johanne Spjelkavik tiltrådte utvalget som sekretær. 

Utvalget har hatt jevnlige møter.  
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2 Gruppens arbeid 
Det har vært gjort et omfattende arbeid med kartlegging av eksisterende emner og deres egenskaper 

mht relasjonen MA/BA, deres oppslutning blant studenter, fordeling blant emneansvarlige lærere mv. 

Forslag til kriterier for opprettelse og nedleggelse av valgemner og enkelte andre momenter ble 

framskyndet i forhold til den endelige innstillingen, ettersom gruppen så det som nødvendig å ha 

enkelte forutsetninger fastlagt. Dette ble presentert for PMR og vedtatt i PMRs møte den 23. august 

2011, sak 1 punkt 4. Vedlegg A 

  side 55. 

Gruppen har arbeidet seg gjennom en stor mengde innspill som var kommet fra lærerne etter invitasjon 

fra studiedekanen til å uttale seg til forslag om opprettelse av profil, og også mer generelt om 

valgemneporteføljen. 

Den 25. oktober 2010 sendte valgemnegruppen en e-post til alle vitenskapelige med invitasjon1 til å 

levere konkrete forslag til pilotprofiler som kan iverksettes fra H12. Ved fristens utløp var åtte svar 

innkommet, representerende 12 profilforslag. Ytterligere ett svar – med en profil – ble akseptert etter 

fristen. På bakgrunn av disse tilbakemeldingene har valgemnegruppen utarbeidet forslag til PMR om 

hvilke profiler som bør opprettes som piloter fra H12. Ytterligere et forslag har senere fremkommet, se 

pkt. 4 i side 7. 

Parallelt med arbeidet med profilene, har gruppen arbeidet med vurdering av porteføljen som helhet. 

Særskilt oppmerksomhet har vært viet til forholdet mellom emner på BA-nivå og emner på MA-nivå, der 

tilnærmer samme faginnhold opptrer i begge utgaver. Gruppen har definert kriterier som skal 

karakterisere de to nivåene, og setter fram forslag til vedtak om det. 

Gruppen har også utarbeidet en innstilling mht hvilke emner som kan eller bør vurderes nedlagt. Her har 

de vedtatte kriteriene vært lagt til grunn. 

i. Avgrensing 

Gruppen har ikke gått inn på konkret vurdering av faglig overlapp mellom emner utover de 

forekomstene vi har der ”samme” emne opptrer i BA- og MA-versjon. Gruppen anser at den selv ikke 

har faglig kompetanse til å gjennomføre slike undersøkelser og vurderinger, og en prosess der de 

enkelte emneansvarlige trekkes inn vil være mer tid- og ressurskrevende enn herværende utredning er 

dimensjonert for. 

Gruppen vil likevel anbefale at et slikt prosjekt iverksettes; det anses påkrevet at de enkelte fagmiljøer 

selv tar stilling til sine egne emner innbyrdes og i relasjon til eventuelt (tematisk) tilgrensende emner 

som driftes av andre fagmiljøer. Hovedregelen bør være at vi ikke drifter emner med nevneverdig faglig 

overlapp, eventuelt må slik overlapp særskilt begrunnes der den skal opprettholdes. 

                                                           
1
 https://www.jus.uio.no/om/strategi/jus-i-endring/dokumentdistribusjon/20111025fra-valgemnegruppen.pdf  

https://www.jus.uio.no/om/strategi/jus-i-endring/dokumentdistribusjon/20111025fra-valgemnegruppen.pdf
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3 Forslag til vedtak 

i. Om valgemneprofiler 

1. Det opprettes seks pilotprofiler fra høstsemesteret 2012: 

a. Internasjonale kommersielle relasjoner. 

 Programspesialisering oppnås etter at fire av profilemnene er bestått, eller tre av 

profilemnene og ett innlånsemne. Som støtteemne anbefales JUR 1230 International 

commercial law på tredje studieår. 

b. Skipsfart/shipping.  

Programspesialisering oppnås etter at tre av profilemnene er bestått, eller to av 

profilemnene og ett innlånsemne som ikke kan være norsk ekvivalent av et profilemne. 

c. Likeverd og velferd 

Programspesialisering oppnås etter at fire av profilemnene er bestått, eller tre av 

profilemnene og ett innlånsemne.  

d. Marked, innovasjon og konkurranse 

Programspesialisering oppnås etter at fire av profilemnene er bestått, eller tre av 

profilemnene og ett innlånsemne. EU Competition Law og EU Substantive Law er 

obligatoriske. 

e. Naturressurser og miljø 

Programspesialisering oppnås etter at fire av profilemnene er bestått, eller tre av 

profilemnene og ett innlånsemne.  

f. Selskap og skatt 

Programspesialisering oppnås etter at tre av profilemnene er bestått. 

 PMR vurderer i tillegg profilforslag fra fagansvarlig for arbeidsrett, se vedlagte forslag side 28. 

2. Det vedtas egne profilbeskrivelser for hver profil, der det inntas bestemmelser om hvilke 

valgemner som kan inngå i spesialiseringen, evt. hvilke av dem som er obligatoriske emner, og 

hvor mange og hvilke emner som evt. kan tas som innvalgsemner. Videre må det gis  

informasjon om eventuelle støtteemner . Forslag til nøkkelpunkter i beskrivelsen er satt inn 

etter hver profilbetegnelse i punkt  1.a - 1.f over. 

3. Det tas sikte på at undervisning for emner innad i profil ikke kolliderer. Dette kan likevel ikke 

garanteres for annet enn eventuell obligatorisk undervisning. 

4. Det må garanteres at eksamen for emner innad i profil ikke kolliderer. 

5. Programspesialisering kan også oppnås ved at studentene oppfyller de faglige kravene til en 

LLM-grad.  

ii. Om kriterier for  skille/sammenheng mellom tematisk samme emne på 

BA- og MA-nivå 

1. Målgruppene for valgemner rangeres mht prioritet deres respektive hensyn skal gis: 

a. Masterstudiet i rettsvitenskap (BA og MA) 

b. Innreisende utvekslingsstudenter (BA) 
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c. LLM-studenter (MA) 

d. Praktikere (MA for jurister) 

e. Praktikere (BA for ikke-jurister) 

f. Andre programmer ved UiO (BA) 

g. Andre institusjoners studenter (i rettsvitenskap: BA) 

h. Andre institusjoners studenter (i rettsvitenskap: MA) 

i. Andre institusjoners studenter (ikke rettsvitenskap: BA) 

2. Hovedregelen skal være at MA-emner har BA-spinoffemne. 

3.  Følgende vilkår skal gjelde for emner som framstår med en MA-versjon og en BA-versjon : 

a. Læringsmålene skal være ulike. Forskjellen kan finnes i innhold eller dybde eller begge. 

Forskjellene skal gjenspeile forskjellene i kvalifikasjoner for ferdige BA- respektive MA-

kandidater, jfr. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk2. 

b. Undervisningen skal være mer omfattende for MA-versjonen av emnet. 

Det skal gå klart fram av planene for undervisning hvilke deler som er rettet mot de ulike 

målgruppene. 

c. Eksamen skal være forskjellig 

I. Praktikum kan bygge på felles faktum, men ha ulike spørsmål 

II. Teorioppgaver kan være felles, men det skal da foreligge sensorveiledning som 

redegjør for forventet nivåforskjell 

III. Eksamensformen kan være ulik 

IV. MA-emnet kan legge en del av prøvingen til obligatoriske arbeidskrav 

4. Der læreren ønsker det, eller det foreligger særlige grunner, kan MA-emner opprettes og 

opprettholdes uten BA-spinoff 

5. Der læreren ønsker der, eller det foreligger særlige grunner, kan BA-emner opprettes og 

opprettholdes uten tilhørighet til et MA-emne 

6. Det vurderes opprettet et ”innføringsemne” som gjøres til obligatorisk forkunnskapskrav for alle 

som ønsker å ta et BA-emne som har felles undervisning med MA-emne, og som ikke har første 

år av rettsstudiet. 

iii. Om porteføljen; herunder faglig overlapp mellom emner 

1. Emnene JUS5300 Europarett ,JUR1300 Europarett, JUS5902 Romersk rett  og JUR1902 Romersk 

rett legges ned fra tidligst mulig tidspunkt. Studieadministrasjonen tar standpunkt til når det 

tidligst kan skje ut fra hensyn til overordet regelverk. 

2. Det organiseres et prosjekt for å utrede 

I. Hvordan de enkelte valgemners egenskaper forholder seg til kriteriene for 

opprettelse og nedleggelse av valgemner 

II. I hvilken grad det forekommer faglig overlapp mellom emner i hele fakultetets 

portefølje og om slikt overlapp eventuelt lar seg begrunne ut fra faglige eller 

ressursmessige hensun 

3. Prosjektet bemannes av viderekomne studenter. 

                                                           
2
 http://www.uio.no/for-

ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/studier/program/foringer/kvalifikasjonsrammeverk/ 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/studier/program/foringer/kvalifikasjonsrammeverk/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/studier/program/foringer/kvalifikasjonsrammeverk/
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4. PMR peker ut en lærer som ansvarlig leder av prosjektet 
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4 Valgemneprofiler – forslag til piloter 

i. Kort om oppgaven og løsningen 
En av oppgavene for valgemnegruppen var å framskaffe forslag til piloter for etablering av 

valgemneprofiler fra høsten 2012. 

Gruppen rettet en henvendelse3 til alle lærere (pr e-post) den 25. oktober 2011. Ved fristens utløp 

hadde vi mottatt i alt åtte svar, representerende 12 forslag. Ytterligere ett forslag fikk komme med kort 

etter fristen. Samlet oversikt over alle forslag med vedlegg ble forelagt valgemnegruppen i møte den 6. 

desember.  

Etter at gruppen hadde avsluttet sitt arbeid med profiler, fremkom det at fagansvarlig lærer for 

arbeidsrett har lagt til grunn at hans forslag datert 14. april 2011 – med justeringer – ble vurdert som 

pilot. Ut fra korrespondansen med fagansvarlig sluttet ikke gruppen at denne skulle være med i 

vurderingen. Gruppen mener hensynet til fremdrift avgjørende taler mot å gjenåpne diskusjonen om 

pilotprofilene, men mener samtidig at forslaget bør tas med i den endelige vurderingen. På dette 

grunnlaget legges arbeidslivsprofilen med her; det overlates til PMR å vurdere om den bør ha en plass 

blant profilene, eller om den bør henvises til ny vurdering ved en eventuell utvidelse senere. Utdrag fra 

en e-post fra ansvarlig lærer, datert 13. desember 2011 er også tatt med (se side 38); dette gjelder 

justering av forslaget fra 14. april. 

Dekani vedtak fra 2. februar 20114 om innhold i profiler, sier at profilene kan være på 60, 70 eller 80 

studiepoeng. Valgemnegruppen har valgt å ikke inkludere valgemner på bachelor-nivå (dvs. valgemner i 

tredje studieår), følgelig kan profilene være maksimalt 70 sp. Det er åpnet for profiler som bare er på 60 

sp (tre valgemner pluss masteroppgave), og det har vært gitt adgang til å ha ett overskytende emne på 

listen. 

Om terminologien: ”Profil” er den samlingen av emner som tilbys fra fakultetet som grunnlag for 

”programspesialisering”. ”Programspesialisering” er det som framkommer på studentens hånd, 

når han eller hun har oppfylt de kravene profilen setter til spesialiseringen. 

Gruppen gikk gjennom forslagene og sammenholdt dem med det som var ”bestilt” den 25. oktober. 

Etter dette ble forslagene om fem profiler basert på de fem variantene av LLM i Public International Law 

tatt ut – se avsnittet ”Alternativ veg til programspesialisering” (ii nedenfor). Videre ble ett forslag basert 

på tvisteløsning tatt ut, idet de bærende emnene for tiden ikke eksisterer [det har i ettertid 

framkommet at forslaget ikke var ment som pilot, men for etablering senere, fortrinnsvis fra H13]. 

Forslaget er positivt og har mye for seg, men må evt. utstå til nødvendig emnegrunnlag foreligger. Til sist 

ble også forslag om profil ”Internasjonal rett” tatt ut. Gruppen ser positivt på opprettelse av en profil 

med klar internasjonal profil, men forslaget her framtsår som uferdig og også uavklart i forhold til 

forslagene om profiler basert på de ulike LLM-programmene innen Public International Law. 

                                                           
3
 https://www.jus.uio.no/om/strategi/jus-i-endring/dokumentdistribusjon/20111025fra-valgemnegruppen.pdf  

4
 http://www.jus.uio.no/om/strategi/jus-i-endring/hva-skjer/Dekani-vedtak20110202om-studieordningen.pdf  

https://www.jus.uio.no/om/strategi/jus-i-endring/dokumentdistribusjon/20111025fra-valgemnegruppen.pdf
http://www.jus.uio.no/om/strategi/jus-i-endring/hva-skjer/Dekani-vedtak20110202om-studieordningen.pdf
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Etter dette sitter vi igjen med forslag til seks profiler. De presenteres i det følgende i tabell og med de 

originale forslagene som vedlegg. 

De forslagene som ikke er tatt med her, er besvart direkte til forslagsstillerne med valgemnegruppens 

begrunnelse, og med en oppfordring om evt. å rette ytterligere henvendelser til PMR forut for 

beslutningen som skal tas der. 

De forslagene som er tatt med, er besvart til forslagsstillerne med en kort orientering om at forslaget 

inngår i saken til PMR.  

Arbeidsliv presenteres som profilforslag fra læreren, dette er ikke behandlet av valgemnegruppen, se 

omtalen  på side 6. 

ii. Alternativ veg til programspesialisering 
Valgemnegruppen anser at det kan være formålstjenlig å lansere våre LLM-programmer som en 

alternativ vei for studentene til å oppnå programspesialisering. Det anses imidlertid ikke formålstjenlig å 

lansere disse kombinasjonene som valgemneprofiler – det framstår som en overflødig omvei og unødig 

byråkratisering; profiler er ikke et mål i seg selv – det er den faglige fordypningen for studentene som er 

målet, og slik fordypning representeres allerede innad i LLM-programmene og trenger neppe ytterligere 

bearbeiding for dette formålet.  

Her oppstår spørsmålet om dobbelt grad: Skal de av våre studenter som tar LLM-graden kunne 

bruke denne som del-grunnlag også for MA-graden, slik at samme studium og eksamen gir to 

grader. Valgemnegruppen går ikke nærmere inn på dette spørsmålet, men konstaterer at det 

synes å herske usikkerhet om svaret på rent formelt grunnlag - i tillegg til de prinsipielle 

problemer spørsmålet reiser.  

iii. Krav til programspesialisering 
Det er frivillig for studentene om de ønsker programspesialisering. De som ikke velger det, vil få 

vitnemål uten noen merknad om dette – på samme måte som vitnemålet framstår nå. 

I alle programspesialiseringer skal masteroppgave inngå. I alle profiler skal det inngå temabank for 

oppgaver innenfor profilens område, og profilansvarlig lærer må påta seg å godkjenne temaer 

studentene selv måtte komme opp med innenfor profilens område. 

De studentene som velger programspesialisering vil få dette anført på vitnemålet. De må oppfylle 

kravene mht at de har bestått de tre eller fire emnene som er vilkår for spesialiseringen, med de krav til 

obligatoriske emner og mulige rom for innvalgsemner som framkommer av hver enkelt profilbeskrivelse. 

Det bør ikke åpnes for at det gis fritak for emner, eller at andre emner godskrives i profil, ettersom et 

bærende hensyn bak profil/programspesialisering er tilknytningen mellom emnene og den samlete 

bindingen mellom studenter og fagmiljø som forutsettes å være en virkning av spesialiseringen. Av 

samme grunn bør det også være et krav at profilemnene faktisk er tatt som en del av spesialiseringen, 

ikke som et frittstående emne. 

iv. Samlet vurdering 
De forslagene som framsettes her, anses å representere en viss faglig bredde. Bredden kan utvilsomt 

suppleres ved utvidelse av antallet profiler, men som piloter anser gruppen at utvalget er formålstjenlig, 
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ettersom det representerer både privatrettslige og offentligrettslige miljøer, alle profilene har innslag av 

engelskspråklige emner, jfr. programkrav om minst ett engelsk valgemne, og profilene fremstår som mer 

enn bare utvidelser av enkeltstående valgemner (”supervalgemner”) . 

v. Forslag til vedtak 
1. Det opprettes seks pilotprofiler fra høstsemesteret 2012: 

a. Internasjonale kommersielle relasjoner. 

 Programspesialisering oppnås etter at fire av profilemnene er bestått, eller tre av 

profilemnene og ett innlånsemne. Som støtteemne anbefales JUR 1230 International 

commercial law på tredje studieår. 

b. Skipsfart/shipping.  

Programspesialisering oppnås etter at tre av profilemnene er bestått, eller to av 

profilemnene og ett innlånsemne som ikke kan være norsk ekvivalent av et profilemne. 

c. Likeverd og velferd 

Programspesialisering oppnås etter at fire av profilemnene er bestått, eller tre av 

profilemnene og ett innlånsemne.  

d. Marked, innovasjon og konkurranse 

Programspesialisering oppnås etter at fire av profilemnene er bestått, eller tre av 

profilemnene og ett innlånsemne. EU Competition Law og EU Substantive Law er 

obligatoriske. 

e. Naturressurser og miljø 

Programspesialisering oppnås etter at fire av profilemnene er bestått, eller tre av 

profilemnene og ett innlånsemne.  

f. Selskap og skatt 

Programspesialisering oppnås etter at tre av profilemnene er bestått pluss 

masteroppgaven. 

2. Det vedtas egne profilbeskrivelser for hver profil, der det inntas bestemmelser om hvilke 

valgemner som kan inngå i spesialiseringen, evt. hvilke av dem som er obligatoriske emner, og 

hvor mange og hvilke emner som evt. kan tas som innvalgsemner. Videre må det gis  

informasjon om eventuelle støtteemner . Forslag til nøkkelpunkter i beskrivelsen er satt inn 

etter hver profilbetegnelse i punkt  1.a - 1.f over. 

3. Det tas sikte på at undervisning for emner innad i profil ikke kolliderer. Dette kan likevel ikke 

garanteres for annet enn undervisning i eventuelle obligatoriske emner. 

4. Det må garanteres at eksamen for emner innad i profil ikke kolliderer. 

5. Programspesialisering kan også oppnås ved at studentene oppfyller de faglige kravene til en 

LLM-grad.  
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Profil Profilansvarlig Forslagsstiller Emner i profilen Emner - innlån Emner - støtte Emner senere 

Internasjona

le 

kommersiell

e relasjoner 

 
Vedlegg 1 

side 16 

Giuditta 
Cordero-Moss 

Giuditta 
Cordero-
Moss 

JUS 5852 International 
commercial arbitration 

JUS 5801 Selskapsrett 

JUR 1230 International 
commercial law [må evt. 
”oppgraderes” til å 
undervises hvert 
semester] 

Internasjonal skatterett 

JUS 5280 Internasjonal 
privatrett 

JUS 5290/JUR 5310 
Konkurranserett/ EU 
Competition Law 

  

JUS 5851 International 
Investment Law 

JUS 5400/JUS 5401 
Sjørett 
(charterparty)/Maritime 
law – contracts 

 Financial markets 

 
JUS 5402 Maritime law: 
liability and insurance 

 Negotiations 

[JUR 1260/JUS 5260 
English law of contract]* 

JUS 5660 Intellectual 
property law in the 
information society 

  

Internasjonal 
gjeldsforfølging 

JUS 5820 Design-, 
varemerke- og 
patentrett 

  

 
[JUS 5220 Bygge- og 
enterpriserett]* 

  

 
[JUS 5670 Electronic 
commerce]** 

  

 
[JUS 5240 Comparative 
Law]* 
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Profil Profilansvarlig Forslagsstiller Emner i profilen Emner - innlån Emner - støtte Emner senere 

Skipsfart/ 

shipping 

 
Vedlegg 2 
 
 
Side 18 

Trine-Lise 
Wilhelmsen 
og  
Trond Solvang 

Trine-Lise 
Wilhelmsen 

JUS5401 Maritime Law: 

Contracts  Norsk versjon av samme   

JUS5402 Maritime Law: 
Liability & Insurance 

Norsk versjon av samme   

JUR5450 Marine 
Insurance 

   

JUR5260 English Law of 
Contract 

JUS5420 Forsikringsrett   

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5450/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5450/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5260/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5260/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5420/
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Profil Profilansvarlig Forslagsstiller Emner i profilen Emner - innlån Emner - støtte Emner senere 

Likeverd og 

velferd5 

 

Vedlegg 3 
side 19 
 

Anne Hellum 

Anne Hellum 
Asbjørn 
Kjønstad 
Kirsten 
Ketscher 
Kirsten 
Sandberg 
Aslak Syse 

Trygderett Sosial vernerett  JURK 

Helserett arbeidsrett (individuell)  JussBuss 

Barnerett forsikringsrett   

Diskriminerings- og 
likestillingsrett 

husleie- og 
eierseksjonsrett 

  

Womans Law and 
Human Rights 

EU substantive law   

 
Privacy and  
data protection 

  

 

                                                           
5
 Av språklige grunner foreslås det at navnet endres fra ”Velferd og likeverd” til ”Likeverd og velferd”. Profilansvarlig har på forespørsel ikke hatt innvendinger mot det. 
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Profil Profilansvarlig Forslagsstiller Emner i profilen Emner - innlån Emner - støtte Emner senere 

Marked, 

innovasjon 

og 

konkurranse 

 
Vedlegg 4 
Side 22 
 

Ole-Andreas 
Rognstad 
 

Ole-Andreas 
Rognstad 

EU Competition Law 
(JUS 5310) - obl 

Electronic 
Communications Law 
(JUS 5640). 

Markedsrett (BA valgfag, 
emnekode ennå ikke 
kjent) for profilemnene 
EU Competition Law   

 

EU Substantive Law (JUS 
5440) - obl 

Electronic Commerce 
Law (JUS 5670). 

  

Intellectual Property 
Law in the Information 
Society (JUS 5660) 

Skatterett (JUS 5980). 

Skatterett (BA valgfag, 
emnekode ennå ikke 
kjent) for innlånsemnet 
Skatterett (JUS 5980). 

 

Opphavsrett (JUS 5810)  

Deltakelse i 
prosedyrekonkurransen 
Nordic IP Moot Court 
Competition (fritak for 
masteremne etter 
søknad, jf. vedtak i PMR 
av 20. mai 2008). 

Markedsrett (BA valgfag, 
emnekode ennå ikke 
kjent) for profilemnene 
Opphavsrett  

 

Design, varemerke og 
patentrett (JUS 5820) 

 

Markedsrett (BA valgfag, 
emnekode ennå ikke 
kjent) for profilemnene 
Design-, varemerke og 
patentrett (JUS 5820) 
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Profil Profilansvarlig Forslagsstiller Emner i profilen Emner - innlån Emner - støtte Emner senere 

Naturressurs

er og miljø 

 
Vedlegg 5 

Side 24 

Kirsti Strøm 
Bull 

Hans 
Christian 
Bugge 

Miljørett Kommer tilbake til det   

Petroleumsrett    

JUS5251 
Ekspropriasjonsrett 

   

International 
Environmental Law 

   

International Climate 
Change and Energy Law 
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Profil Profilansvarlig Forslagsstiller Emner i profilen Emner - innlån Emner - støtte Emner senere 

Selskap og 

skatt 

Vedlegg 6 
side 25 

Beate Sjåfjell Beate Sjåfjell 

Selskapsrett  Regnskapsrett  

Skatterett    

Europarett    

(Arbeidsrett)    
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Vedlegg 1 

Til: Valgemnegruppen v/Knut Kaasen og Johanne Spjelkavik 

Kopi: Ivar Alvik, Mads Andenæs, Lee Bygrave, Erik Røsæg, Frederik Zimmer 

Fra: Giuditta Cordero-Moss 

Re: Valgemneprofil Internasjonale kommersielle relasjoner 

Dato: 1.november 2011 

1. Forslag til profil Internasjonale kommersielle relasjoner 

Jeg viser til deres notat datert 25. oktober 2011 om innføring av valgemneprofiler og foreslår at 
følgende profil om internasjonale kommersielle relasjoner opprettes fra høsten 2012. 

Programspesialisering skal være på 4 emner. 

2. Eksisterende MA-emner som skal inngå i profilen 

JUS 5852 International commercial arbitration 

JUS 5280 Internasjonal privatrett* 

JUS 5851 International Investment Law 

[JUS 5240 Comparative Law]** 

[JUR 1260/JUS 5260 English law of contract]** 

 

*JUS 5280 Internasjonal privatrett er et eksisterende valgfag, men det undervises ikke som følge av 

sparetiltakene som ble innført for noen år siden. En forutsetning for profilen er at man begynner 

igjen å gi undervisning i faget. 

** Disse fagene kan bli innlånsfag når fagene Internasjonal skatterett og internasjonal 

gjeldsforfølgning er opprettet, jfr. pkt 5 nedenfor. 

3. Eksisterende MA-emner som kan lånes inn til profilen 

JUS 5801 Selskapsrett 

JUS 5290/JUR 5310 Konkurranserett/ EU Competition Law 

JUS 5400/JUS 5401 Sjørett (charterparty)/Maritime law – contracts 

JUS 5402 Maritime law: liability and insurance 

JUS 5660 Intellectual property law in the information society 

JUS 5820 Design-, varemerke- og patentrett 
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[JUS 5220 Bygge- og enterpriserett]* 

[JUS 5670 Electronic commerce]** 

 

*Dette faget er egnet som innlånsfag under forutsetningen av at undervisningen og pensum gis en 

internasjonal vinkling 

** Dette faget er egnet som innlånsfag under forutsetningen av at undervisningen og pensum 

omhandler også kommersielle kontrakter 

4. Støtteemner 

JUR 1230 International commercial law 

 

Faget bygger på eksisterende JUS 5230/JUR 1230. Som BA-emne foreslås faget som innledning til 

profilen. I så fall bør faget undervises hvert semester, ellers får ikke alle studentene mulighet til å ta 

det (ettersom det ikke er mulig å endre fagenes rekkefølge i BA-delen). 

5. Mulige fag/innlånsfag for senere opprettelse 

 

Internasjonal skatterett 

Internasjonal gjeldsforfølgning 

 

Financial markets 

Negotiations 

 

6. Profilansvarlig lærer 

Giuditta Cordero-Moss 

7. Involvering av fagansvarlige 

Forslaget er drøftet med og tiltrådt av fagansvarlige for de aktuelle fagene (ikke alle fagansvarlige for 

innlånsfagene ble involvert).    
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Vedlegg 2 

Skipsfart/Shipping  som profilpilot høsten 2012    

Jeg viser til notat fra valgemne gruppen ved Knut Kaasen med bestilling om profilpiloter innen 22 

november og vårt tidligere innspill fra januar 2011.  Vi mener at våre valgfag i sjørett kan brukes som 

pilot profil 2012.   Vi tenker oss en profil  med titel Shipping eller Skipsfart, og med følgende 4 emner:   

JUS5401 Maritime Law: Contracts  

JUS5402 Maritime Law: Liability & Insurance  

JUR5450 Marine Insurance 

 JUR5260 English Law of Contract  

 

 Samtlige av disse fagene er valgfag på instituttet. Profilen er ”tung” fordi alle fagene er på engelsk. 

De to maritime law fagene kan eventuelt byttes ut med de tilsvarende fagene på norsk, men disse 

har ikke fått noe nummer enda.  Vi foreslår også at  JUR5260 English Law of Contract kan byttes med 

JUR5420 Forsikringsrett fordi som ønsker en mer nasjonal fokusering.    

 

Vi foreslår ingen støtteemner.   

 

Trond Solvang er fagansvarlig lærer i de fire sjørettsfagene 

Trine-Lise Wilhelmsen er fagansvarlig lærer i Marine Insurance og forsikring 

Lee Bygrave er fagansvarlig lærer i English law of Contract. 

 

Forslaget er drøftet mellom faglærerne, som alle slutter seg til det. Trond og Trine-Lise vil  foreløpig 

deler ansvaret for koordinering innen profilens emner.   

 

NIFS 8 november 2011 

Trine-Lise Wilhelmsen  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5450/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5260/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5260/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5420/
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Vedlegg 3 

Til:  Johanne Spjelkavik 

Fra: Profilansvarlig for valgemneprofil  Velferd og likeverd Anne Hellum  

FORSLAG TIL OPPRETTELSE VALGEMNEPROFIL – VELFERD og LIKEVERD 

Vi viser til Notat fra Valgemnegruppen v/leder Knut Kaasen av 25.10.2011 som etterspør konkrete 

forslag til valgemneprofiler for piloter som igangsettes høsten 2012. 

Vi er en gruppe ansvarlige lærere/faglærere - Asbjørn Kjønstad, Kirsten Ketscher,  Kirsten Sandberg,   

Aslak Syse og Anne Hellum -i trygderett, helserett, barnerett, diskriminerings-og likestillingsrett og 

women’ s law and human rights som i møte 30.10 ble enige om å foreslå  opprettelse av  en 4 emners 

spesialisering, valgemneprofilen ”Velferd og Likeverd”. 

MA emner som inngår i profilen ”Velferd og likeverd”: 

Trygderett (JUR 1960), helserett (JUR 1550), barnerett (JUS 5570), diskriminerings- og likestillingsrett 

(JUS 5590), women’s  law and human rights (JUS 5910) 

Formålet med profilen er å tilby en spesialisering i de sosiale og økonomiske rettigheter som utgjør 

velferdsstatens rettslige fundament. Felles for alle emnene som inngår i profilen er at de tar for seg 

forholdet mellom internasjonale menneskerettigheter, EØS rett, grunnlovsvern og nasjonal rett. 

Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon fra folketrygden og andre ordninger 

ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, alenomsorg for barn, uførhet, alderdom og dødsfall. 

Helseretten gjelder pasienters rett til helsetjenester av forsvarlig standard,  helsepersonells 

rettsstilling og andre generelle rettssikkerhetsspørsmål  i helsesektoren.  Barneretten tar for seg 

offentligrettslige og privatrettslige regler av betydning for vern av barns velferd og rettigheter. 

Diskriminerings- og likestillingsretten tar for seg vernet mot direkte, indirekte og strukturell 

diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder eller nedsatt funksjonsevne med hovedvekt på 

arbeidsliv og utdanning.  

Som engelskspråklig emne foreslår vi  women’s law and human rights. Faget skiller seg fra 

likestillings- og diskrimineringsrett ved at det tar utgangspunkt i kvinners og jentebarns vern mot 

diskriminering  i internasjonal rett,  særlig KDK, ØSK, SP og BK og har fokus på arbeidsliv, helsevern,  

reproduktive rettigheter, vern mot vold og rett til livsopphold i form av naturalia – bolig, jord, vann 

og mat. Det setter diskrimineringsvernet inn i en bredere global sammenheng og tar for seg 

utviklings- og fattigdomsproblematikk.   

Fagene anses likeverdige i forhold til profilens formål og målsetting. Det vil derfor være opp til 

studentene å velge mellom de fem emnene. 

Innlånsemner som inngår i profilen: 

Sosial vernerett (JUR 1950) (sosialrett – se brev fra Asbjørn Kjønstad av 3 november om forestående 

pensumendring med sikte på tilpasning til profilen), arbeidsrett – den individuelle del (JUS 5511), 
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forsikringsrett (JUS 5420 ) , husleie og eierseksjonsrett (JUS 5210 ),  EU substantive law (5440), 

Privacy and data protection (JUS 5630) 

Innlånsemnene gjelder sentrale økonomiske og sosiale rettigheter som retten til arbeid, bolig og 

livsopphold. Flere av fagene, som den individuelle arbeidsrett, bolig og eierseksjonsrett og 

forsikringsrett er tatt med for å bygge bro over offentligrettslige og privatrettslige regulering.  

Forslaget er forelagt ansvarlig lærer for innlånsemnene. Stein Evju, Kåre Lilleholt og Trine Lise 

Wilhelmsen som har samtykket. VI venter svar fra Lee Bygrave og Fredrik Sejersted. 

Som engelskspråklig tilvalgsemne har vi valgt EU substantive law, særlig på grunn av EØS-rettens økte 

betydning for velferd og diskrimineringsvern og  videre privacy and data protection. 

Dersom JURK/JUSS Buss blir godkjent som valgfag, foreslår vi at de inngår som innvalgsfag. En stor 

del av henvendelsene til disse studentdrevne rettshjelpstilbudene gjelder trygderett, barnerett, 

arbeidsrett, diskrimineringsrett, husleierett og også forsikringsrett.  

Engelskspråklige emner: 

I profilen inngår et engelskspråklige emne; women’s law and human rights (JUS 5910). 

Blant  innlånsemnene inngår to engelskspråklige emner, EU substantive law (5440) og Privacy and 

data protection (JUS 5630) 

Masteroppgave, emnebank: 

Emnebank  er under opprettelse innen profilfagene trygderett, helserett, barnerett, diskriminerings- 

og likestillingsrett og women’s law and human rights. 

 

Profilansvarlig lærer:  

Anne Hellum 
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Til Det juridiske fakultet, UiO 

 

Valgprofilen: ”Velferd og likeverd " og faget ”Sosialrett”  
  

Vi er gruppe faglærere (Anne Hellum, Kirsten Ketscher, Asbjørn Kjønstad, Kirsten Sandberg 

og Aslak Syse) som forslår valgprofilen: ”Velferd og likeverd ", som bør bestå av trygderett,  

barnerett, helserett, diskriminerings- og likestillingsrett og women’s law and human rights. 

I den forbindelsen har vi tatt faget Sosial vernerett opp til vurdering. Faget består i blant annet 

av en barnerettslig del, som vi ønsker å ta ut for at det ikke skal bli overlapping med valgfaget 

barnerett. Den plassen som dermed blir ledig, ønsker vi å benytte til å gi faget et internasjonalt 

og komparativt preg. Samtidig ønsker vi at faget skal få nytt navn ”Sosialrett”.  Vi er enige 

om at faget bør inngå som et såkalt innlånsemne i valgprofilen ”Velferd og likeverd " og  

arbeider med forslag til litteratur. Vi vil foreløpig antyde følgende som kort beskrivelse faget:  

 

"Faget sosialrett behandler rettsspørsmål om tildeling og utmåling av ytelser til personer med 

særlige behov av sosial karakter. Det dreier seg om "det siste sikkerhetsnettet" for utsatte 

grupper og for dem som har det aller vanskeligst i det norske samfunnet. Dertil kommer 

spørsmål om de som ikke har lovlig opphold i Norge eller ikke har opparbeidet seg sosiale 

rettigheter her, skal ha rett til offentlige stønader. 

 

Det viktigste norske lovgrunnlaget finnes i lov om sosiale tjenester i arbeids- og  

velferdsforvaltningen og i deler av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, men 

suppleres av bestemmeleser i andre lover. Fra et menneskerettighetsperspektiv er FNs 

konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter viktig. 

 

I begge hovedlovene oppstår spørsmål om når det offentlige er pliktig til å gi goder i form av 

økonomiske stønader, naturalytelser og ulike tjenester. Det blir da viktig å fastlegge 

rettighetsbestemmelsene nærmere innhold.  Loven om kommunale helse- og omsorgstjenester 

inneholder også bestemmelser om tvang overfor personer som er psykisk utviklingshemmede 

og/eller rusmiddelavhenige. Dette reiser særlige spørsmål av rettslig og rettssikkerhetsmessig 

og menneskerettslige karakter.  

 

Faget sosialrett krever også kjennskap til det sosialpolitiske ”landskapet” som  

lovene virker i, herunder fattigdomsproblemer, lovenes historie, reglenes praktisering og 

saksbehandlingsregler for ansatte i kommunene og i arbeids- og velferdsforvaltningen."  

 

Oslo 7. november 2011 

 Asbjørn Kjønstad 
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Vedlegg 4 

Professor dr. juris 

Ole-Andreas Rognstad 

Institutt for privatrett 

Valgeemnegruppen 

Att: Johanne Spjelkavik 

Det vises til brev fra valgemnegruppen datert 25. oktober 2011, der det bes om konkrete forslag til 

opprettelse av pilotprofiler fra høst 2012. Jeg har i brev av 31. januar 2011 inngitt forslag til 

programprofil i ”Markedsrett”, og fastholder rammene for det forslaget. Dette innspillet må 

betraktes som en presisering på bakgrunn av de føringer som er lagt i brevet fra valgkomiteen. 

Profilens navn 

I brevet av 25. oktober gir valgemnegruppen uttrykk for at ideen ved programspesialisering best 

kommer frem ved å gi et navn på profilen som identifiserer et livsområde. På den bakgrunn foreslås 

det at profilen gis navnet ”Marked, innovasjon og konkurranse” (MIK). 

Programspesialiseringens omfang og innhold 

Programprofilen Marked, innovasjon og konkurranse foreslås som en 4 emners spesialisering, 

bestående av følgende eksisterende 5 BA-emner: 

 EU Competition Law (JUS 5310) 

 EU Substantive Law (JUS 5440) 

 Intellectual Property Law in the Information Society (JUS 5660) 

 Opphavsrett (JUS 5810)  

 Design, varemerke og patentrett (JUS 5820)  

Innlånsemner 

Det foreslås at studentene kan velge ett av følgende fag i stedet for et av programprofilfagene, og 

likevel oppfylle kravet til studiespesialisering: 

 Electronic Communications Law (JUS 5640). 

 Electronic Commerce Law (JUS 5670). 

 Skatterett (JUS 5980). 

 Deltakelse i prosedyrekonkurransen Nordic IP Moot Court Competition (fritak for 

masteremne etter søknad, jf. vedtak i PMR av 20. mai 2008). 

Det foreslås at studentene må ta enten EU Competition Law eller EU Substantive Law for å få 

godkjent programspesialiseringen. Ut over dette kan innlånsfagene erstatte hvilket som helst av 

profilfagene. 
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Støtteemner 

Følgende ikke obligatoriske forkunnskaper til programspesialiseringen anbefales i form av 

støtteemner: 

 Markedsrett (BA valgfag, emnekode ennå ikke kjent) for profilemnene EU Competition Law  

(JUS 5310), Opphavsrett (JUS 5810) og Design-, varemerke og patentrett (JUS 5820). 

 Skatterett (BA valgfag, emnekode ennå ikke kjent) for innlånsemnet Skatterett (JUS 5980). 

Engelskspråklige emner 

Som det fremgår av det ovenstående, vil tre av fem profilfag og ett av fire innlånsfag være 

engelskspråklig. Dette sikrer kravet om at studentene skal ha minst ett engelskpråklig valgemne. Bare 

i det tilfellet studentene velger Opphavsrett, Design-, varemerke og patentrett og Skatterett som 

innlånsfag, vil de kun ha ett engelskspråklig valgfag. For alle andre varianter vil de ha minst to. 

Emner ved utenlandske utdanningsinstitusjoner 

Valgkomiteens brev av 25. oktober nevner ikke muligheten av å erstatte profilfag med emner i 

tilsvarende fag ved utenlandske institusjoner. Det tas derfor heller ikke opp her, men jeg vil nevne 

muligheten og understreke at dette bør kunne la seg gjøre i denne profilen etter en konkret 

vurdering av hvordan fag tatt ved utenlandsk institutsjoner passer inn i profilen og hvilke profilfag de 

kan tre i stedet for. 

Masteroppgaver 

Det innestås for at det i dag finnes emnebanker for masteroppgaver tilknyttet profilen og at det hittil 

har vært mulig å finne veiledere og sensorer i profilfagene, selv om fagene allerede i dag er populære 

emner for masteroppgaver. Men det tas sikte på å styrke emnebankene ytterligere, og systematisk 

kartlegge eksisterende og potensielle veiledere og sensorer i fagene, for å stå best mulig rustet ved 

igangsettingen av profilene høsten 2012. 

Profilansvarlig lærer 

Professor Ole-Andreas Rognstad 

Forankring 

Forslaget har vært fremvist for og drøftet med ansvarlige faglærere i berørte fag. 

 

Oslo, 21. november 2011 

Ole-Andreas Rognstad (sign.) 
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Vedlegg 5 

Forslag om valgemneprofil (pilotprofil) i Naturressurser og miljø 

Jeg viser til notat fra valgemnegruppen om Profilpiloter høsten 2012. 

På vegne av Naturressursgruppen vil jeg foreslå en valgemneprofil fra høsten 2012. Denne er basert 

på fag/emner som gruppen arbeider med i sin forskning, og som medlemmer av gruppen i dag har 

fagansvar for og underviser i.  

”Naturressurser og miljø” er et tentativt navn på profilen. 

Vi foreslår en 5 emners profil, med tilhørende 4 emners spesialisering. 

Vi foreslår at følgende eksisterende valgemner, som har sammenheng, inkluderes fra og med høsten 

2012: 

 Miljørett (ansvarlig faglærer fra og med 2012: Ole Kristian Fauchald) 

 Petroleumsrett (ansvarlig faglærer Ivar Alvik) 

 Ekspropriasjonsrett (ansvarlig faglærer Endre Stavang) 

 International Environmental Law (ansvarlig faglærer fra og med 2012: Christina Voigt) 

 International Climate Change and Energy Law (ansvarlig faglærer fra og med 2012: Christina 
Voigt). 

Vi vil gjerne få vurdere noe nærmere hvilke emner som kan passe som “innlånsemner” og vil komme 

tilbake til dette. 

Professor Kirsti Strøm Bull vil være profilansvarlig lærer. 

Forslaget er drøftet med og tiltrådt av de aktuelle fagansvarlige.  

 

Oslo, 22. november 2011 

 

Hans Chr. Bugge 

(sign.) 
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Vedlegg 6 

Beate Sjåfjell 
Professor dr. juris 

Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet 

Universitetet i Oslo 

Tlf. 22 85 93 81, 95 93 12 83 

E-post: b.k.sjafjell@jus.uio.no 

 

PMR v/Jonanne Spjelkavik     Oslo, 22. nov. 2011 

 

Valgemnet selskapsrett og forslag til valgemneportefølje/profil 

Emnet selskapsrett (JUR5801) er et meget populært valg for studentene, med et jevnt høyt 

studenttall. Selskapsrett er et praktisk viktig fag, som gjelder reguleringen av en de viktigste 

komponentene i vår markedsøkonomi, som det er av avgjørende betydning for samfunnet at vi 

utdanner jurister med god kompetanse innenfor.  

Det er nå et godt forskningsmiljø i selskapsrett ved Institutt for privatrett (og med tilknyttede 

forskere fra andre miljøer), slik at det i større grad enn tidligere ligger til rette for forskningsbasert 

undervisning, og det er et godt miljø for å lage et velfungerende opplegg med en linje fra det 

obligatoriske selskapsrettsfaget på 3. avdeling, til valgemnet, valgemneprofil og masteroppgave.  

Det har blitt sendt inn revidert fagbeskrivelse, reviderte læringsmål og noe endret litteratur slik at 

begge selskapsrettsfagene (det obligatoriske på 3. avd. og valgemnet på 5. avd.) i større grad skal 

reflektere den EU/EØS-rettslige rammen, samt bli oppdatert mht rettsøkonomiens innflytelse på 

selskapsrettslig lovgivning og debatt og for øvrig bli søkt modernisert. Vi vil videreutvikle selskapsrett 

på 3. avd. som et innføringsfag, og valgemnet selskapsrett som et fordypningsfag. Det siste 

innebærer at vi vil velge ut enkelttemaer til fordypning i valgemnet, i stedet for at det forsøkes tatt 

litt mer av alt fra innføringsfaget. Det vil i revisjonsforslaget bli tatt hensyn til at valgemnet 

selskapsrett skal passe inn i en valgemneportefølje eller profil. 

Selskapsrett og skatterett har en naturlig sammenheng, også slik at læringsutbyttet i hvert av fagene 

forbedres ved kunnskap om begge fagene, og de bør inngå i en felles profil. Det er for tiden to 

valgeemner i skatterett på masternivå. JUS5891 Grunnleggende skatterett, og JUS 5890 som ikke har 

noe navn, men som først og fremst er fordypning i selskapsbeskatning og internasjonal skatterett, 

JUS5891 overlapper skatterett valgemne i 3 år (BA-nivå) og kan altså ikke tas av dem som har tatt 

tredjeårsemnet.  Grunnleggende skatterett, enten som tredjeårsemne eller i form av JUS5891 er 

anbefalt forkunnskapskrav for JUS5980.  
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Det tredje faget i en slik profil bør være europarett. Fagansvarlig for europarettsfaget, professor 

Fredrik Sejersted, er konsultert og er positiv til at faget inkluderes i en slik profil, som vil kunne gi 

større interesse for faget, hvor det de senere år har vært relativt liten studentinteresse. Alternativt vil 

arbeidsrett kunne passe inn i en profil, i og med at selskapsrett, skatterett og arbeidsrett til sammen 

vil gi en svært attraktiv næringslivsrelevant kompetanse. Fagansvarlig for arbeidsrett, professor Stein 

Evju, er konsultert og er positiv. Det vil også være masteroppgavetemaer som vil kunne ligge i 

grenseland mellom spesielt selskapsrett og arbeidsrett. I og med at europaretten danner en felles 

ramme for arbeidsrett, selskapsrett og skatterett, vil også en stor profil med alle fire fagene kunne 

vurderes. 

Uavhengig hvordan den endelige sammensetningen av fagene i profilen blir, vil vi foreslå 

regnskapsrett som støttefag. Videre vil undertegnede være profilansvarlig lærer. Vi vil gjerne få 

komme tilbake med navn på profilen, når det er avklart om det er europarett eller arbeidsrett eller 

begge to som blir med i det endelige utvalget. Det vil også kunne bli utviklet pensum og undervisning 

innenfor denne profilen, og det vil også senere bli søkt om opprettelse av finansmarkedsrettsfag som 

fag, slik at dette kan vurderes tatt med i senere profiler. 

Det er et godt fagmiljø i Selskapsrettsgruppen, med bl.a. undertegnede som fagansvarlig for 

selskapsrett valgfag og med europarettslig forskningsinteresse og -kompetanse, professor Frederik 

Zimmer som fagansvarlig for skatterett, hvor det europarettslige perspektivet allerede er godt 

integrert, og professor Mads Andenæs, med bred selskaps- og europarettskompetanse. 

Undertegnede koordinerer også aktivitetene i Europarettsnettverket. 

Selskapsrettsgruppen er sentrum i et forskningsmiljø med flere pågående og planlagte 

forskningsprosjekter innen norsk og europeisk selskapsrett, finansmarkedsrett og skatterett, og det 

vil være et godt grunnlag for utarbeidelse av en omfattende emnebank for masteroppgaver tilknyttet 

temaene og en av de alternative valgfagprofilene som angitt over.  

I tillegg til den interne veilederkapasiteten med flere fast vitenskapelig ansatte i 

Selskapsrettsgruppen og flere stipendiater, har Selskapsrettsgruppen etablert et stort og godt 

eksternt nettverk, slik at det vil være uproblematisk å skaffe kompetente veileder innenfor emnene. 

Selskapsrettsgruppen har også et godt samarbeid med Arbeidsrettsgruppen (som vi pr i dag er 

samlokalisert med), som er et aktivt, inkludert og godt miljø, og det ligger derfor godt til rette for et 

eventuelt samarbeid om en profil som inkluderer arbeidsrett. 

Selskapsrettsgruppen tilbyr også et godt og inkluderende miljø, med en rekke arrangementer 

(ukentlige selskapsrettslunsjer, selskapsrettsfora og selskapsrettsseminarer) hvor ikke bare vit.ass-er 

men også andre masteroppgaveskrivende studenter kan delta. Praktisk sett fungerer dette slik at vi 

har en e-postliste som alle interesserte, inkludert studenter, kan melde seg inn på, slik at de får 

invitasjon til arrangementene og får tilsendt Selskapsrettsnytt – et nyhetsbrev med oppdatering 

innenfor faget, utarbeidet av gruppens medlemmer. Dette informerer vi om på forelesninger allerede 

på selskapsrett 3. avd. 
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Det er for øvrig søkt om opprettelse av forskergruppe fra 1.1.2012, som vil ta opp i seg 

Selskapsrettsgruppen, og danne en enda fastere og på sikt større base for utvikling av 

undervisningsopplegg og som miljø for interesserte studenter. 

På vegne av faglærergruppen i selskapsrett, 

 

Beate Sjåfjell 

fagansvarlig for selskapsrett 5. avd. 

  



Side 28 

 

 

Vedlegg 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deres ref.: J Spjelkavik, e-post 31-03-2011 Min ref.: S 11/006 

 

FORSLAG TIL VALGEMNEPROFIL - ARBEIDSRETT 

Jeg viser til fakultetets oversendelse 31. mars d.å. Blandt de valgemneprofiler som 

arbeidsgruppen foreslår forsøkt opprettet, inngår ”en eller to profiler” angitt med fagene 

”Skatterett/selskapsrett/arbeidsrett” under ett. På spørsmål fra meg har jeg fått at det ligger i 

dette at ”arbeidsretten kan inngå sammen med (noen av) de andre, eventuelt utgjøre en profil 

for seg selv – begge alternativene er foreløpig åpne” (e-post fra J Spjelkavik 1. april d.å.). 

Jeg henholder meg til dette. Innenfor de to andre fagene er det ikke emner som det er naturlig 

å trekke inn i en arbeidsrettsbasert profil – og jeg har vondt for å se hvordan eksisterende 

emner i arbeidsrett skulle kunne inngå i profiler i noe av de andre fagene. Det som ligger 

nærmest, er emnekombinasjoner med selskapsrett. Men det vil være en mer omfattende 

oppgave å utvikle et emnetilbud som kan være egnet, på den ene eller annen måte. Det vil i 

tilfelle være en oppgave som må komme i en neste eller senere omgang. 

I mitt brev av 30. januar d.å. til fakultetet om ”Valgemneporteføljen – Innspill” (kopi følger 

vedlagt) foreslo jeg etablering av en arbeidsrettslig valgemneprofil: 

STEIN  EVJU 
Professor i arbeidsrett, Universitetet i Oslo 

Honorær professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 

Kontor: Privat:    
Institutt for privatrett Stertebakke 4 B 

Universitetet i Oslo 3612  KONGSBERG 
Postboks 6706 St. Olavs pl. 

0130  OSLO 

 
Besøksadresse:  St. Olavs gate 23III 

 

Tlf.:  22 85 93 25 Tlf.:      32 98 52 99 

Fax:  22 85 97 20 Mobil:  909 82 695 

E-post:  stein.evju@jus.uio.no   E-post:  stein@evju.co  
 

 

14. april 2011 

Studiedekan 

Arbeidsgruppen for valgemneprofiler 

Det juridiske fakultet  

her 

mailto:stein.evju@jus.uio.no
mailto:stein@evju.co
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”Mitt forslag ut fra dette er at det etableres en «valgfagsprofil» som har (minst) fem 

emner samt masteravhandling som elementer. Jeg ser da for meg følgende emner: 

JUR1xxx Innføring i arbeidsrett 

JUR5590 Diskriminerings- og likestillingsrett 

JUR5511 Arbeidsrett – den individuelle del 

JUR5512 Arbeidsrett – den kollektive del 

JUR55xx International and comparative labour law 

JUR5030/JUR5060 Masteravhandling 

Et innføringsemne på bachelornivå vil gi en plattform for de senere emnene og et 

grunnlag for å utvikle disse i dybden. Med et «overgripende» emne i bunnen vil det 

også være mer forsvarlig å opprettholde delingen mellom JUR5511 og JUR5512.” 

I brevet argumenterte jeg for hvorfor det er viktig å kunne tilby en arbeidsrettslig 

valgemneprofil. Jeg gjentar ikke dette her, men står selvsagt til rådighet hvis arbeidsgruppen 

ønsker forklaringer eller utdypninger. Jeg legger til grunn som selvsagt at arbeidsgruppen er 

kjent med det syn som er kommet til uttrykk i fakultetets møter med ”brukere”, for 

arbeidsrettens del hovedorganisasjonene i arbeidslivet. 

Jeg legger til grunn at ”hver profil må inneholde minst tre emner og gjerne opptil åtte” (e-post 

fra J Spjelkavik 1. april d.å.), og at en profil som skal være ”fullt operativ fra H11”, må ha 

minst tre, eventuelt minst fire emner som kan settes i verk fra og med høstsemesteret (ibid.), 

hvilket nu er H12, i henhold til dekanvedtak 11. ds. 

Jeg har merket med at det emnet ”Arbeidsrett innføring” som jeg forslo i mitt brev av 30. 

januar d.å., inngår i arbeidsgruppens skisser som emne på tredje år fra V12 (ibid.). Jeg går 

derfor ikke videre inn på dette; det er et tema vi får komme tilbake til hvis en slik løsning blir 

stående. Jeg bemerker bare at det selvsagt ligger i mitt forslag at det er ønskelig at et slikt 

emne blir opprettet. 

Til en valgemneprofil i ”arbeidsrett”/”arbeidslivsrett”/”arbeidslivets rett” (valg av betegnelse 

er et skjønnsspørsmål) vil jeg da foreslå: 

JUR5511 revidert:  Individuell arbeidsrett 

JUR5512 revidert:  Kollektiv arbeidsrett 

JUR55xx nytt:  International and comparative labour law 

JUR5280 Internasjonal privatrett  (med utvidet litteraturliste) 

JUR5590 Diskriminerings- og likestillingsrett (med utvidet litteraturliste) 

JUR5620   Personvern  (med utvidet litteraturliste) 

JUR5030/JUR5060 Masteravhandling 

Når det gjelder å være operative pr. høstsemesteret i år (eller ditto neste høst), er situasjonen 

denne: 

JUR5511 er ”høstfag” og skal efter planen undervises i høst. Endringer i litteraturomfang m.v. 

er uproblematiske i dette henseende. 
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Det samme gjelder JUR5590 Diskriminerings- og likestillingsrett. Jeg har ikke hatt anledning 

til å kontakte ansvarlig faglærer, Anne Hellum, men jeg går ut fra at det heller ikke i dette 

faget vil by på problemer å oppjustere de nødvendige beskrivelser. 

Helt det samme gjelder JUR5280 Internasjonal privatrett (med Giuditta Cordero Moss som 

ansvarlig faglærer). 

JUR5620 Personvern er ”vårfag”, det samme er JUR5512 Kollektiv arbeidsrett. JUR5512 er 

imidlertid så bearbeidet i plan og struktur at det ikke vil by på noe problem å undervise faget 

(også) i høstsemesteret. Tidsplasseringen er her i hovedsak et spørsmål om hvilke 

kombinasjoner av ulike emner det er mulig å få til. Eksempelvis kan JUR5511 og JUR5512 

ikke gå samtidig, det samme gjelder et nytt emne International and comparative labour law. 

Dette emnet, International and comparative labour law, vil det imidlertid være fullt mulig å 

sette i gang fra høstsemesteret i år.  

Jeg har forøvrig merket meg at det i bilaget til oversendelsen av 31. mars d.å. heter at det 

”forutsettes … at slike nyetableringer følges av forslag om saneringer innenfor fagområdet 

sånn at det totale antallet valgemner ikke øker”. Til dette må jeg si at noe slikt er en 

umulighet, ihvertfall for disiplinen arbeidsrett sin del. Disiplinen har idag to – 2 – valgemner. 

Skal det være mulig å sette sammen en profil med arbeidsrett som kjernetema, går det ikke an 

å fjerne noe av de to eksisterende valgemnene, men det er nødvendig å supplere med noe nytt. 

 

Gitt den delingen av ”kjernedelen” av arbeidsrettsfaget som er nødvendig bl.a. på grunn av 

rammene for undervisning, kan JUR5511 Individuell arbeidsrett tilbys som profilemne i 4. 

studieår. 

Fra og med H11 (H12) kan en emneoversikt da se slik ut: 

JUR5511 Individuell arbeidsrett  (4. og/eller 5. studieår) 

JUR5590 Diskriminerings- og likestillingsrett   (5. studieår) 

JUR5512 Kollektiv arbeidsrett   (5. studieår) 

JUR55xx International and comparative labour law  (5. studieår) 

JUR5280 Internasjonal privatrett (5. studieår) 

Det vil si at det er mulig å sette i gang fem emner – fire rene på 5. studieår – fra førstkom-

mende eller neste høst. Emnet JUR5620   Personvern blir da et ”reserveemne” for V12 

(V13), hvis en slik tidsplassering er mulig. 

 

Når det gjelder emnebeskrivelser m.v., legger jeg i denne omgang med slike for de tre direkte 

arbeidsrettslige emnene som er aktuelle for en profil – JUR5511, JUR5512 og JUR55xx 

International and comparative labour law. Hvis mitt forslag får tilslutning, går jeg ut fra at det 

ikke skal by på særlige problemer å oppjustere emnebeskrivelsene for JUR5590 og JUR5280, 

særlig nu når iverksettelse er utsatt et år. 
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For emnene JUR5511 og JUR5512 tar jeg utgangspunkt i de beskrivelsene m.v. som gjelder 

for disse emnene idag. Med nye rammer må disse imidlertid utvides. For JUR55xx 

International and comparative labour law bygger jeg videre på den beskrivelsen som fulgte 

mitt brev av 30. januar d.å. For alle tre emner følger beskrivelsene som vedlegg til dette 

brevet. Jeg føyer til at jeg ikke anser at ”Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere 

utdanning” (KD 20. mars 2009) er til hjelp for emnebeskrivelser som dette; både inndelinger 

og kriterier er der rettet inn mot fullførte grader, ikke mot enkeltemner på veien til å oppnå en 

grad. 

 

Med kollegial hilsen 

 

        Stein Evju 

           (sign.) 
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Emnebeskrivelse for nytt JUR5511 Individuell arbeidsrett - forslag 

 

Læringsmål 

Emnet skal gi inngående kunnskap om og god forståelse av  

 Grunnprinsippene om individuelle arbeidsavtaler.  

 Den arbeidsrettslige vernelovgivningens struktur og tematikk. 

 Samvirket mellom individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaleregulering 

og dessuten kjennskap til  

 Hovedtrekkene i det kollektivarbeidsrettslige systemet.  

 Rettsreglene om arbeidstageres representasjon i virksomheters samarbeids- og 

besluttende organer.  

 Reglene om offentlig arbeidstilsyn og om arbeidsformidling 

 De deler av trygdesystemet som har særlig sammenheng med arbeidsforhold.  

Med dette skal studenten beherske emneområdets terminologi og uttrykksformer og oppnå 

ferdigheter til å arbeide selvstendig med kjente og nye faglige problemstillinger innenfor 

emnemrådet. 

Litteratur 

Innføringslitteratur 

Evju, Stein, «Arbeidsrett og styringsrett – et perspektiv», Arbeidsrett og 

arbeidsliv, Bind 1 (2003), s. 3-32.  23 s 

Stokke, Torgeir Aarvaag, Stein Evju, Hans Otto Frøland, Det kollektive  

arbeidslivet, Oslo 2003, kapittel 4 (s. 112-150 «Tariffavtaler som rettslig  

fenomen»).  38 s 

Hovedlitteratur 

Fougner, Jan; Camilla Schøyen Breibøl, m.fl., Omstilling og nedbemanning.  

2. utg. Oslo 2011, s. 106‒139, 147‒335.  218 s 

Jakhelln, Henning, Oversikt over arbeidsretten, 4. utgave (2. opplag), Oslo 2007  

s. 181‒277, 305‒331, 392‒436, 451‒496.   209 s 

Støttelitteratur 

Evju, Stein: «Styringsrett og restkompetanse», Arbeidsrett 2010, s. 49‒65. 15 s 

Evju, Stein: «Informasjon og drøftelser som beslutningsvilkår», Arbeidsrett og arbeidsliv, 

Bind 1 (2005), s. 263-273.  10 s 

Evju, Stein, «Utstasjonering og sosial dumping – et skandinavisk perspektiv», Arbeidsrett 

2008, s. 1-20.  20 s 
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Jakhelln, Henning, Oversikt over arbeidsretten, 4. utgave (2. opplag), Oslo 2007,  

s. 618-700.  82 s 

 

I alt:  615 s inkl. petiter/kompressavsnitt (som det er mange av spesielt hos Jakhelln) 

 

Kommentar: Litteraturfortegnelsen tilfredsstiller i høy grad kravet om flere perspektiver enn 

ett. På mange punkter er det brytninger både én-mot-en og i trekant mellom de ulike 

bidragene. Tildels inngår de også i en løpende fagdebatt. 

 

Evalueringsform 

6 (evt. 4) timers skoleeksamen 
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Emnebeskrivelse for nytt JUR5512 Kollektiv arbeidsrett - forslag 

 

Læringsmål 

Emnet skal gi inngående kunnskap om og god forståelse av  

 Grunnprinsippene om kollektiv avtaleregulering i arbeidsretten, om tariffavtaler og 

tariffavtalers rettsvirkninger.  

 Rettsreglene om konfliktløsning i kollektive arbeidstvister. 

 Samvirket mellom individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaleregulering 

og dessuten kjennskap til  

 Hovedtrekkene i oppbygningen av arbeidslivets organisasjoner og rettsforholdet 

mellom organisasjonene og deres medlemmer.  

 Rettsreglene om informasjon og drøftelser, arbeidstageres deltagelse i 

beslutningsprosesser i virksomheter, og arbeidstageres representasjon i virksomheters 

samarbeids- og besluttende organer.  

 Rettsreglene om individuelle arbeidsforhold, arbeidsmiljø og arbeidstilsyn.  

Med dette skal studenten beherske emneområdets terminologi og uttrykksformer og oppnå 

ferdigheter til å arbeide selvstendig med kjente og nye faglige problemstillinger innenfor 

emnemrådet. 

 

Innføringslitteratur 

Evju, Stein, «Arbeidsrett og styringsrett – et perspektiv», Arbeidsrett og  

arbeidsliv, Bind 1 (2003), s. 3-32.  26 s 

Jakhelln, Henning, «Arbeidsrettens omfang», i H. Jakhelln, [red.],  

Artikkelsamling i arbeidsrett. Oslo 2001, s. 9-21.  11 s 

 

Hovedlitteratur 

Fougner, Jan; Tron Sundet, m.fl.: Kollektiv arbeidsrett. Oslo 2004  

s. 36‒366, 411‒491.   410 s 

Stokke, Torgeir Aarvaag, Stein Evju, Hans Otto Frøland, Det kollektive  

arbeidslivet, Oslo 2003, kapittel 4 (s. 112-150 «Tariffavtaler som  

rettslig fenomen»).  38 s 

 

Støttelitteratur 
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Evju, Stein: «Informasjon og drøftelser som beslutningsvilkår», Arbeidsrett  

og arbeidsliv, Bind 1 (2005), s. 263-273.  10 s 

Evju, Stein: «Tariffavtalebegrepet – prosessuelt og materielt», i Arbeidsrett  

og arbeidsliv, Bind 2 (2005), s. 112-123.   10 s 

Evju, Stein; «Sjelløse tariffavtaler», i Vänbok till Ronnie Eklund, Uppsala 2010,  

s. 169‒184.  15 s 

Evju, Stein: «Arbeidsrett i møte med Europa : Om utstasjonering, tjeneste 

direktiv og andre direktiver», Kritisk Juss 2009, s. 244‒270.  26 s 

Thorkildsen, Tarjei: «Annen arbeidskamp enn streik og lockout», i  

H. Jakhelln [red.], Artikkelsamling i arbeidsrett, Oslo 2001, s. 309-382.  72 s 

 

I alt:  618 s inkl. petiter/kompressavsnitt (som det er en god del av spesielt hos Fougner m.fl.) 

 

Kommentar: Dette er, med en viss justering nedad, den samme litteraturfortegnelsen som 

gjelder idag for JUR5512 Arbeidsrett – den kollektive del. Det er mange bidrag fra min hånd, 

ja – men det kan vanskelig bli annerledes. Oversiktsverket til Fougner m.fl. er det eneste 

nyskrevne de siste 15 år eller vel så det, ved siden av mine egne arbeider. Dessverre har det 

ikke vært utfoldet vitenskapelig eller annen juridisk faglig forfattervirksomhet i nevneverdig 

grad på den kollektive arbeidsrettens område de siste 25‒30 årene.  

 

Evalueringsform 

6 (evt. 4) timers skoleeksamen 
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Emnebeskrivelse for nytt emne  

JUR55xx International and comparative labour law - forslag 

 

Learning objectives 

This subject shall provide students with thorough knowledge and sound understanding of  

 Public international law institutions and the structure and topics of regulation in the 

field of labour and employment law.  

 EU/EEA regulation of labour and employment law and its relation to public inter-

national law and national legal systems. 

 The purpose and various methods of comparative law and basic issues pertaining to 

labour and employment law. 

 The foundations and main rules of private international law as regards labour and 

employment law. 

Further, this course shall impart knowledge of 

 The role and importance of cross border movement of workers and services involving 

workers, and the relation to EU/EEA substantive law on «the four freedoms»..  

 The role and importance of international standards pertaining to multinational 

enterprises, such as the UN Global Compact, the ILO Tripartite Declaration on 

Multinational Enterprise, and the OECD Guidelines, the machineries involved and the 

relation to Corporate Social Responsibility. 

 Complaints machineries in public international law. 

 The problems connected with translation of legal terms and with legal transplants from 

one system to another. 

Introductory reading 

Blanpain, Roger, «Comparativism in Labour Law and Industrial Relations»,  

in: R. Blanpain, C. Engels, Comparative Labour Law and Industrial  

Relations in Industrialized Market Economies. The Hague 2001, s. 1‒22   21 s 

Vranken, Martin, «Documentation», in: R. Blanpain, C. Engels, Comparative  

Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies.  

The Hague 2001, s. 25‒33     8 s 

Main reading 

Bronstein, Arturo, International and Comparative Labour Law :  

Current Challenges. London/Geneve 2009.  257 s 

De Cruz, Peter, Comparative Law in a Changing World. 3
rd

 Ed. London/New 

York NY 2007, s. 1‒182   180 s 
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Supplemental reading 

Blanpain, Roger, «Multinational Enterprises and Codes of Conduct : The  

OECD Guidelines for MNEs in Perspective», in: R. Blanpain, C. Engels,  

Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market  

Economies. The Hague 2001, s. 185‒206.   21 s 

Cavalier, Georges, and Robert Upex, «The Concept of Employment Contract  

in European Union Private Law», (2006) 55 International and Comparative Law  

Quarterly 587‒608.   21 s 

Countouris, Nicola, «European Social Law as an Autonomous Legal  

Discipline», in: (2009) 28(1) Yearbook of European Law, s. 95‒122.   27 s 

Evju, Stein, «Revisiting the Posted Workers Directive: Conflict of Laws  

and Laws in Contrast», in: Cambridge Yearbook of European Legal Studies.  

Vol. 12 (2010), s. 151‒182.   31 s 

Hepple, Bob, «Introduction», in: B. Hepple (Ed.), The Making of Labour Law  

in Europe : A Comparative Study of Nine Countriesup to 1945.  

Oxford 2010, s. 1‒30.   30 s 

I alt:  596 s  

Evalueringsform: 

4 t skoleeksamen (med tanke på utenlandske utvekslingsstudenter antar jeg at det ikke kan 

passere med en 6 t eksamen – men ideelt burde den være såpass, så går det an, er det bra). 
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Utdrag fra e-post fra Stein Evju til saksbehandler Johanne Spjelkavik 13. desember 2011: 

På s. 2 i mitt brev er det satt opp fem emner. Ta bort det som foreslås nytt, så har dere en 

profil: 

JUR5511 revidert:  Individuell arbeidsrett 

JUR5512 revidert:  Kollektiv arbeidsrett 

JUR55xx nytt:  International and comparative labour law 

JUR5280 Internasjonal privatrett  (med utvidet litteraturliste) 

JUR5590 Diskriminerings- og likestillingsrett (med utvidet litteraturliste) 

JUR5620 Personvern  (med utvidet litteraturliste) 

          JUR5030/JUR5060 Masteravhandling 

Hvis det må til et emne på engelsk, kan dere velge inn JUS5440 - EU Substantive Law eller 

JUS5630 - Privacy and Data Protectio,  det siste i tilfelle i stedet for JUS5620 Personvern. Det 

er ingen grunn til å legge vekt på ordet "revidert" ved siden av de to første; det å justere emner 

og litteraturanvisninger er en årviss prosess. 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5440/index.xml
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5630/index.xml
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5 Emner på BA- og MA-nivå 
 

i. Utgangspunkter 
Fakultetet har lenge hatt valgemner på MA-nivå som kan inngå i masterstudiet i rettsvitenskap. 

Etter hvert har en del av disse emnene fått ytterligere to attributter: 

a) De inngår i porteføljen til LLM-gradene 

b) De har fått sine respektive ”spinoff”s på BA-nivå; dette er emner som har felles undervisning 

og felles eksamen med MA-emnet, men ulike læringsmål som gir utslag i sensuren. 

 

Dette gir en kompliserende ”kjede” mellom ”samme emne” på forskjellige nivåer, se pkt. vi nedenfor. 

 

I motsetning til valgemner på MA-nivå, har det ikke vært avklart om BA-emnene skal være rene 

”orienteringsfag” eller om de skal føre fram til juridisk forståelse og dannelse. Valgemnegruppen 

legger til grunn at BA-emnene primært skal være orienteringsemner; dette er i overensstemmelse 

med kvalifikasjonsrammeverkets skiller; den dypere forståelsen ventes på masternivå. 

ii. Hensyn som taler for å tilby valgemner på BA-nivå 
1. Behov for BA-emner i masterstudiet i rettsvitenskap: Fra H11 innføres et 10 sp valgemne på 

tredje år i masterstudiet i rettsvitenskap; dette gjør det helt nødvendig å ha et visst tilbud av 

slike emner. 

2. Etterspørsel fra andre fakulteter: Andre fakulteter har BA-programmer der juridiske emner 

lett lar seg innpasse via valgfrie deler, evt. inngår som obligatoriske eller semiobligatoriske 

emner. 

3. Etterspørsel fra praktikere som ikke er jurister: Fx skatteetaten, arbeidsmarkedsetaten, 

helsesektoren etterspør juridiske emner på sine respektive fagfelter, også rettet mot 

praktikere som ikke selv er jurister. 

4. Innreisende utvekslingsstudenter etterspør emner på BA-nivå, hovedsakelig på engelsk. For å 

kunne opprettholde avtaler med samarbeidsinstitusjoner vi sender våre studenter til, er det 

av betydning at vi har et attraktivt tilbud til gjengjeld. Pr i dag kan vi legge til grunn at det er 

behov for et godt utvalg engelske valgemner på BA-nivå. 

5. Vi skal tilby en ”80-gruppe” til BA i kultur og samfunn, med fordypning i jus. 80-gruppen 

utgjøres av første studieår (50 sp) og tre valgemner på BA-nivå (30 sp). 

iii. Hensyn som taler for å beholde to nivåer av ”samme” emne 
1. Utnytte undervisningsressurser (og andre ”emneressurser”): I tillegg til å direkte dekke en 

etterspørsel, ville tilbudet også generere inntekter for fakultetet (i form av produserte 

studiepoeng) uten motsvarende kostnader knyttet til undervisning. 

2. I noen emner meldes det at BA-deltakere (praktikere) tilfører verdifulle synspunkter til 

undervisningen (helserett, petroleumskontrakter). 
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3. Større frihet for studentene: De kan velge hvilket nivå de ønsker å ta de ulike valgemnene i 

sin grad. At man velger bort et emne (evt. innføringsemne) på tredje år (BA-nivå) utelukker 

ikke at man kan ta det senere i studiet. 

iv. Hensyn som taler imot å beholde to nivåer av ”samme” emne 
1. Kvaliterssikring av undervisning: I noen emner meldes det at BA-deltakere er tilbøyelig til å 

trekke undervisningen i retning av mer elementære detaljer, sånn at den fordypning emnet 

på MA-nivå tar sikte på, blir svekket. Dette kan i noen utstrekning motvirkes ved hjelp av 

forkunnskapskrav (for BA-emnene); slike krav vil imidlertid virke til å redusere rekrutteringen 

til emnene, med redusert ressursgevinst som resultat. 

2. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk sier hvilke egenskaper grader på ulike nivåer skal ha mht 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Disse nivåene må gjenspeiles i emnene 

som inngår i gradene, og det vil være svært krevende å designe emner med begge nivåene 

for øye, samtidig som ressurshensynet (ref 1) ivaretas. 

3. LLM-studenter er misfornøyd – til dels svært misfornøyd – med å delta på undervisning 

sammen med BA-studenter. Dette utlegges (av LLM-studentene) som at emnet og 

undervisningen er på et for lavt nivå. På sikt vil dette kunne virke til at våre internasjonale 

programmer taper renommé og taper i konkurranse med andre internasjonale programmer. 

4. I kvalitetsreformen ligger visse forventninger om at målgruppen for et emne er klart definert 

og at emnet designes med denne gruppen for øye. For våre valgemners vedkommende vil 

den sentrale målgruppen være studenter i masterstudiet i rettsvitenskap og emnene 

designes primært for dem. At vi åpner for at også andre grupper får delta på emnene, kan 

ikke innebære at de i vesentlig grad skal påvirke emnedesignet. Tilbudet begrunnes i 

hovedsak med at det foreligger en etterspørsel som vi ikke ellers har ressurser til å dekke; 

det overlates derfor til en viss grad til interessenter utenfor rettsstudiet selv å vurdere 

hvorvidt emnet er egnet for dem – slik det faktisk foreligger. 

v. Eget ”forkunnskapsemne” for BA-studenter utenfor rettsstudiet 
Valgemnegruppen foreslår at der vurderes opprettet et emne som gir utenforstående studenter 

(studenter som ikke har minst første år av rettsstudiet) et minimum av forkunnskaper. Et slikt 

introduksjonsemne vil avhjelpe tendensen til at BA-studentene ”trekker ned” nivået på 

undervisningen. Emnet må inneholde elementer fra Rettskilder til fots og fra metodelæren. 

Et slikt emne vil også kunne være svært nyttig i rekrutteringen til rettsstudiet; det kan bidra til å 

kvalitetssikre opptak idet det kan designes slik at det gir en ”smaksprøve” for dem som vurderer å 

søke til rettsstudiet. 

Et eget emne på fx 5 sp vil virke til at kostnader knyttet til å undervise denne gruppen studenter 

motsvares av studiepoengproduksjon.  

vi. Gordisk knute 6 
Valgemnene er opprinnelig designet for å være del av rettsstudiet. Det gjelder også engelske 

valgemner. Fordi vi har engelske vaglemner, ligger mye til rette for at vi tilbyr engelske programmer 

                                                           
6
 http://no.wikipedia.org/wiki/Gordisk_knute  

http://no.wikipedia.org/wiki/Gordisk_knute
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(LLM). Disse engelske programmene har i sin tur generert opprettelse av andre engelske emner – 

som i all hovedsak også har gått inn som valgemner i masterstudiet. 

Valgemnene i masterstudiet har som hovedregel et ”spin-off”-emne på BA-nivå, av hensyn det er 

gjort rede for i punktene ii og iii over. Denne innretningen passer imidlertid dårlig for LLM-emnene, 

se punkt iv over. 

Kjeden fra (a) BA-emne via (b) "det samme" MA-emne til (c) "gjenbruk" av MA-emnet som LLM-emne 

reiser vanskelige spørsmål: 

(1) Emner som inngår i  LLM-programmer bør i større grad enn nå følge internasjonal 

standard mht. undervisningsomfang og fagnivå. Skal emnet samtidig inngå som et ordinært 

MA-emne, betyr dette enten at  alle MA-emner må følge denne standarden(hvilket vil være 

ressursmessig umulig) eller at det gjøres forskjell på de MA-emner som også er LLM-emner, 

og de øvrige MA-emner. I praksis vil dette stort sett innebære at engelskspråklige emner 

tildeles mer ressurser enn norskspråklige.  

(2) De samme betraktninger fører til at MA-emner som inngår i en LLM vanskelig kan ha noe 

tett forhold til et spinoff BA-emne mht. læringskrav, undervisning og eksamen, siden noe slikt 

vanskelig lar seg kombinere med ønsket om å møte LLM-studentenes forventninger om faglig 

nivå. LLM-hensynet gjør det derfor vanskelig å oppnå de "synergieffekter" mellom BA og MA 

som vi har ønsket (og i stor grad hittil oppnådd).  

Sterke grunner taler således for at linjen fra BA-emner via MA-emner til LLM-emner ikke kan 

fastholdes som idag. 

I valget mellom hvilken forbindelse som bør kuttes, eller i hvert fall svekkes, mener 

Valgemnegruppen at ressurshensyn taler avgjørende for at vi beholder felles undervisning for BA- og 

MA-emner som hovedregel.  Man kunne tenke seg å eliminere BA-varianten av emner som inngår i 

LLM-programmer. Imidlertid inngår de aller fleste av våre engelske emner i LLM-programmer; det 

innebærer at vi ikke lenger ville ha noe engelsk tilbud på BA-nivå – som altså etterspørres av 

innreisende utvekslingsstudenter. En mellomløsning kan være å identifisere et sett ”kjerneemner” 

for LLM-programmene som skal ”fritas” for å ha BA-spinoff. Men også dette ville i sin tur føre til en 

reduksjon i tilgangen på engelske emner på BA-nivå, noe som er svært skadelig for våre 

utvekslingsprogrammer. 

En mulighet kunne være å etablere en helt egen portefølje av engelske emner på BA-nivå, for våre 

egne tredjeårsstudenter, innreisende utvekslingsstudenter og evt.  interesserte fra andre fakultetet 

og institusjoner. Dette anses imidlertid for å ha slike ressursmessige implikasjoner at tanken ikke 

forfølges videre her. 

Konsekvensen av å opprettholde forbindelsen mellom BA- og (ordinære) MA-emner, er at LLM-

emnene løsrives fra masterstudiets portefølje av valgemner - i hvert fall i større grad enn i dag. 

Valgemnegruppen vil ikke trekke noen endelig konklusjon av dette, men legger til grunn at det 

bærende hensynet bak valget må være masterstudiet i rettsvitenskap. Hensynet til innreisende 



Side 42 

 

utvekslingsstudenter er nært knyttet til dette, mens hensynet til LLM-programmene ikke har 

tilsvarende nær tilknytning 

En LLM-grad kan inngå i rettsstudiet i stedet for femte år, men er likevel et selvstendig program utenfor 

rettsstudiet – på samme måte som utenlandske LLM-grader. Utvekslingsprogrammene er derimot 

nødvendige elementer i masterprogrammet for å kunne realisere målsetning om internasjonalisering. 

vii. Vilkår for å beholde to nivåer av ”samme emne” 
1. Emnet må reelt være på det nivået som angis. Det absolutte kravet er at MA-emner faktisk er 

på MA-nivå (for høyt nivå er lettere å forsvare enn for lavt nivå, ettersom det ikke 

representrer kvalitetssvikt på samme måte). 

2. Hensynene som taler for to nivåer av samme emne (ref. avsnitt iii) taler også for at 

undervisningen – i all hovedsak – er felles for de to nivåene. 

a. Læringsmål 
i. De to nivåene må ha ulike læringsmål; det kan gjelde både innhold og dybde. 

1. Forskjeller i innhold kan innebære at enkelte deler av emnet på 

masternivå utelukkes fra BA-versjonen 

2. Forskjeller i dybde kan innebære at læringskravene formuleres ulikt 

også for temaer som er felles i de to versjonene. 

3. Ulike læringsmål vil også virke til å bevisstgjøre emneansvarlig om de 

ulike målgruppene emnet vender seg til, samt om forskjellen i 

kvalifikasjonskrav på BA- og MA-nivå. 

ii. Forkunnskapskrav for de ulike nivåene kan (i alle fall til en viss grad) virke til 

at ulike læringsmål realiseres. Forkunnskapskrav for BA-emner kan på den 

annen side virke til å svekke rekrutteringen og på den måten motvirke 

målsetningen det er redegjort for i avsnitt ii og iii. Vi vil i så tilfelle beholde 

ulempene med felles undervisning, men redusere fordelene. 

iii. En mulig løsning kan ligge i differensiert undervisning, se b nedenfor.   

b. Undervisning 
i. Gitt at de to nivåene har ulike læringsmål, bør dette gjenspeiles i 

undervisningen.  

ii. Undervisning på MA-nivå bør innbære noe mer enn undervisning på BA-nivå; 

i form av mer fordypning og/eller obligatoriske arbeidskrav som tar opp de 

videre læringsmålene 

iii. Som en følge av ii bør undervisningsrammene for emner som opptrer med to 

nivåer, være videre enn rammene for emner som bare opptrer på ett nivå. 

iv. Dersom særskilt innføringsundervisning er nødvendig ut fra hensynet til BA-

studenter utenfra fakultetet, må dette særskilt innvilges. Denne 

undervisningen bør rettes spesifikt mot den aktuelle målgruppen, også i 

publiseringen av undervisningstiltakene. 
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c. Eksamen 
i. Begge nivåer sensureres til karakterskala A – E for bestått og F for ikke 

bestått. 

ii. En måte å realisere forskjellen mellom nivåene, kan være å innføre 

obligatorisk arbeidskrav for MA-nivå. Det vil virke til å utvide bredden i det 

som prøves. 

iii. Innebærer dette at vi utelukker obligatoriske arbeidskrav på BA-nivå? Eller 

må de bare være annerledes? 

iv. En annen måte å realisere forskjellen mellom nivåene, kan være å ha ulike 

eksamensformer i de to nivåene. Også dette er (blant annet) et 

ressursspørsmål. 

v. Der eksamen likevel er felles, er det grunn til å begrense  felles ordlyd i 

oppgavene: Oppgavene kan bygge på samme faktum (praktikum), men må 

ha forskjellige problemstillinger. Teorioppgaver kan evt. ha lik ordlyd, men 

da må det foreligger sensorveiledning som redegjør for refleksjoner rundt 

forventet nivå (ref. fx. Blooms taksonomi7).  

vi. Det anbefales ikke at skillet realiseres ved at MA-studentene får flere 

spørsmål; siden eksamenstiden er den samme, vil det reelt sett innebære 

at BA-studentene får bedre vilkår for de delene som er felles, noe som kan 

vanskeliggjøre skillet mellom nivåene. 

viii. Valgemnegruppens forslag 
1. Målgruppene for valgemner rangeres mht prioritet deres respektive hensyn skal gis: 

a. Masterstudiet i rettsvitenskap (BA og MA) 

b. Innreisende utvekslingsstudenter (BA) 

c. LLM-studenter (MA) 

d. Praktikere (MA for jurister) 

e. Praktikere (BA for ikke-jurister) 

f. Andre programmer ved UiO (BA) 

g. Andre institusjoners studenter (i rettsvitenskap: BA) 

h. Andre institusjoners studenter (i rettsvitenskap: MA) 

i. Andre institusjoners studenter (ikke rettsvitenskap: BA) 

2. Hovedregelen skal være at MA-emner har BA-spinoffemne. 

3.  Følgende vilkår skal gjelde der MA- og BA-emne har felles undervisning: 

a. Læringsmålene skal være ulike. Forskjellen kan finnes i innhold eller dybde eller 

begge. Forskjellene skal gjenspeile forskjellene i kvalifikasjoner for ferdige BA- 

respektive MA-kandidater, jfr. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. 

b. Undervisningen skal være mer omfattende for MA-versjonen av emnet. 

Det skal gå klart fram av planene for undervisning hvilke deler som er rettet mot de 

ulike målgruppene. 

c. Eksamen skal være forskjellig 

i. Praktikum kan bygge på felles faktum, men ha ulike spørsmål 

                                                           
7
 http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/bloom.html 
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ii. Teorioppgaver kan være felles, men det skal da foreligge sensorveiledning 

som redegjør for forventet nivåforskjell 

iii. Eksamensformen kan være ulik 

iv. MA-emnet kan legge en del av prøvingen til obligatoriske arbeidskrav 

4. Der læreren ønsker det, eller det foreligger særlige grunner, kan MA-emner opprettes og 

opprettholdes uten BA-spinoff 

5. Der læreren ønsker der, eller det foreligger særlige grunner, kan BA-emner opprettes og 

opprettholdes uten tilhørighet til et MA-emne 

6. Det vurderes opprettet et ”innføringsemne” som gjøres til obligatorisk forkunnskapskrav for 

alle som ønsker å ta et BA-emne som har felles undervisning med MA-emne, og som ikke har 

første år av rettsstudiet. 
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6 Valgemneporteføljen 
 

i. Valgemneporteføljens sentrale egneskaper 
Pr H11 har vi 75 valgemner8 som kan inngå på masternivå i masterstudiet i rettsvitenskap. I noen få 

tilfeller er det tale om emner som alternerer og altså ikke tilbys parallelt.  31 av emnene er engelske, 

merket med fet skrift i tabellen under. 45 av emnene har en ”ekvivalent” på bachelor-nivå; i tabellen 

under framgår det tydelig av kolonnen for emnekoder hvilke dette er. Som en samlet oversikt vil 

dette framstå som 120 emner (75+45), mens det ressursmessig er tale om færre enn 75. 

JUS4121 Rettsøkonomi 1 

JUS4122 Rettssosiologi 1 

JUS4123 Rettsfilosofi (fra tidligst H13) 

JUS5010 Juridisk praksis 

JUS5100 Kriminologi 

JUS5101 Criminology 

JUS5110/JUR1110 Rettssosiologi 2 

JUS5121/JUR1120 Utlendingsrett 

JUS5210/JUR3210 Husleie- og eierseksjonsrett 

JUS5220/JUR1220 Bygge- og entrepriserett 

JUS5230/JUR1230 International Commercial Law 

JUS5240/JUR1240 Comparative Private Law 

JUS5250 Ekspropriasjons- og bygningsrett 

JUS5251/JUR1251 Ekspropriasjonsrett 

JUS5260/JUR1260 English Law of Contract 

JUS5270 Garantirett 

JUS5280/JUR1280 Internasjonal privatrett 

JUS5290/JUR1290 Konkurranserett 

JUS5300/JUR1300 Europarett 

JUS5310/JUR1310 EU Competition Law 

JUS5400/JUR1400 Sjørett 

JUS5401/JUR1401 Maritime Law: Contracts 

JUS5402 Maritime Law: Liability and Insurance 

JUS5410 Petroleumsrett 

JUS5411 Petroleum Law 

JUS5420/JUR1420 Forsikringsrett  

JUS5430/JUR1430 Petroleumskontrakter 

JUS5440/JUR1440 EU Substantive Law 

JUS5450/JUR1450 Marine Insurance in a Legal Perspective 

JUS5500 Almen rettsteori 

JUS5511/JUR1511 Arbeidsrett, den individuelle del 

JUS5512/JUR1512 Arbeidsrett, den kollektive del 

JUS5520/JUR1520 International Environmental Law 

                                                           
8
 Her er de tre semiobligatoriske perspektivemnene tatt med, ettersom de også kan inngå som valgemne i 

fjerde og femte studieår. 
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JUS5530/JUR1530 Refugee and Asylum Law 

JUS5540 Public International Law 

JUS5550/JUR1550 Helserett 

JUS5560/JUR1560 International Constitutional Law and Democracy 

JUS5570 International Criminal Law 

JUS5580/JUR1580 Kommunalrett 

JUS5590/JUR1590 Diskriminerings- og likestillingsrett 

JUS5600 Informasjonsrett 

JUS5610/JUR1610 Legal Information Systems and Regulatory Management 

JUS5620/JUR1620 Personvern 

JUS5630/JUR1630 Privacy and Data Protection  

JUS5640/JUR1640 Electronic Communications Law  

JUS5650 Enforcement and Dispute Resolution in a Digital Context 

JUS5660 Intellectual Property Law in the Information Society 

JUS5670 Electronic Commerce Law 

JUS5680 Internet Governance 

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter 

JUS5710/JUR1710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures 

JUS5720/JUR1720 Samerett 

JUS5730/JUR1730 International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) 

JUS5801 Selskapsrett 

JUS5810/JUR1810 Opphavsrett 

JUS5820/JUR1820 Design-, varemerke- og patentrett 

JUS3821 Markedsrett 

JUS5830/JUR1830 Rettsøkonomi (i bero så lenge JUS5831 tilbys) 

JUS5831 Law and Economics of the Environment and Natural Resources 

JUS5840/JUR1840 Odels- og åseterett 

JUS5850 International Trade Law 

JUS5851 International Investment Law 

JUS5852 International Commercial Arbitration 

JUS5901/JUR1901 Rettshistorie 

JUS5902/JUR1902 Romersk rett 

JUS5910/JUR1910 Women's Law and Human Rights 

JUS5911 International Climate Change and Energy Law 

JUS5912 Legal Writing and Oral Advocacy 

JUS5920/JUR1920 Miljørett 

JUS5950/JUR1950 Sosial vernerett 

JUS5960/JUR1960 Trygderett 

JUS5970/JUR1970 Barnerett 

JUS5980 Skatterett 

JUS5981/JUR3981 Skatterett I: Grunnleggende skatterett 

JUS5982 Skatterett II: Internasjonal skatterett 

 

Hvert av emnene er på 10 studiepoeng. I sin mastergrad skal våre studenter ha til sammen 50 

studiepoeng valg- og perspektivemner  på masternivå (fjerde og femte studieår) og 10 studiepoeng 

valgemner på bachelornivå (tredje studieår). 

Både NOKUT og rektor har påpekt at vår valgemneportefølje er for omfattende; det er primært i et 

ressursperspektiv omfanget kan representere en ulempe. 
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I vedlegg på side 52 er en framstilling av emnene med en del sentrale tall fra perioden H06 – V11. Her 

er for sammenhengens skyld tatt med emner som er opprettet og nedlagt i perioden – dette går fram 

av tabellen. 

Vi ser at det til sammen har møtt 8408 personer til eksamen. 6383 MA-kandidater har produsert 15 

sp hver, til sammen 95745 studiepoeng, tilsvarende 1596 årsekvivalenter over 5 år (vel 319 

årsekvivalenter pr år). 2025 BA-kandidater har produsert 10 sp hver, til sammen 20250 studiepoeng, 

tilsvarende 338 årsekvivalenter over 5 år (vel 67 årsekvivalenter pr år). 

Vi ser også at MA-kandidatene står for vel 82 % av den samlete studiepoengproduksjonen i disse 

emnene. 

Videre ser vi at eksamenskandidatene fordeler seg nokså ujevnt mellom emnene. Av i alt 65 emner 

har halvparten av alle som møtte til eksamen, møtt til de 15 største emnene. Tar vi med 2/3 av alle 

kandidater, har vi å gjøre med de 23 største emnene. 

Det er ikke grunn til å trekke bastante konklusjoner av dette: For det første kan man tenke seg en 

rekke gode grunner til at emner bør opprettholdes selv om de ikke konkurrerer i toppen med hensyn 

til studenttilstrømning. 

For det andre er det grunn til å tro at fordelingen kan bli annerledes når vi for det første øker antallet 

valgemner i studiet med 150 % og for det andre organiserer valgemnene i profiler. Også andre tiltak 

mht å endre utforming og presentasjon av valgemner kan tenkes å ha innflytelse på tilstrømningen.  

Det er allikevel av interesse å merke seg at fordelingen av studenter har vært svært skjev de siste fem 

årene. 

ii. Valgemnegruppens oppgaver 

Vurdering av porteføljen 

I valgemnegruppens mandat heter det at gruppen skal ”Gjennomgå alle eksisterende valgemner og 

foreslå nedlagt de emner som åpenbart ikke lenger bør tilbys.”  

Gruppen har utarbeidet og foreslått de kriterier for opprettelse, opprettholdelse og nedleggelse av 

valgemner som PMR vedtok i sitt møte den 23. august 2011: 

a. Kriterier og rutiner:  
Kriteriene faller i tre kategorier: 

i. Ressurshensyn utgjør absolutte vilkår 
a. Ansvarlig faglærer må være fast ansatt og ha forskningskompetanse i emnet

9
.  

b. Det må finnes kapasitet til – og være vist vilje til – å følge opp tilstøtende forpliktelser 
som undervisning og eksamensarbeid, emnebank til masteroppgave, samarbeid i 
profil der det er aktuelt mv. Det skal finnes kapasitet til veiledning av 
masteroppgaver innen emnets fagfelt 

ii. Faglige egenskaper ved emnet selv 
a. Nærhet til pågående forskning. 
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 Med ”forskningskompetanse i faget” menes her at han/hun  må ha forskningskompetanse og ha skrevet et 

større arbeid innen faget. 
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b. Synergieffekt til obligatoriske fag og/eller sentralt for juridisk allmenndannelse. 
c. Uttrykt samfunnsmessig behov for kompetanse på fagområdet, eller faget/emnet 

kan underbygge samfunnsmessig relevans på andre måter; herunder uttrykt 
interesse fra studenter eller juristprofesjonen. 

iii. Avveiinger mot andre fag/emner hos oss og ved andre institusjoner 
a. Har/får emnet plass i valgemneprofil? 
b. Internt: Der det er overlapp mellom emner som undervises på fakultetet, må det 

særskilt redegjøres for hvorfor slik overlapp er nødvendig, evt. hvorfor det er 
nødvendig med adskilte emner. 

c. Eksternt: Emnets faglige egenskaper vil ha betydning for hvilken vekt nasjonal 
arbeidsdeling skal tillegges: Noen fagområder bør ha tung dekning ved flere 
institusjoner, noen bør ha sitt ”hovedsete” ved én institusjon, men kan forsvare å ha 
mindre miljøer ved andre, noen bør ikke spres på mer enn én institusjon. Kriteriet 
skal vurderes og vektlegges, men fakultetets faglige strategiplan vil være styrende for 
hvilken vekt kriteriet får i det enkelte tilfelle og i hvilken retning det trekker. 

Rutinene beskrives slik: 
Alle valgemner gjennomgår en regelmessig

10
 evaluering med sikte på å vurdere om emnet skal 

opprettholdes. Her inngår konkret vurdering av emnets relasjon til kriteriene. For alle emner skal det 
fattes konkret vedtak om opprettholdelse eller nedleggelse. Det tas sikte på at ¼ av emnene evalueres 
hvert år. 
Med første evaluering fx høstsemesteret 2013, kan evt. nedleggelse av emner gjøres gjeldende fra og 
med studieåret 14/15. Dette illustrerer at det ligger adskillig tidsforsinkelse i modellen, og det må tas 
høyde for at ineffektive emner forblir i systemet 1 – 2  år etter at de sist oppfylte kriteriene for 
opprettholdelse. 
Opprettelse av emner: Når kriterier for valgemner er vedtatt av PMR, settes det krav om at søknad om 
opprettelse av valgemne skal være vedlagt en redegjørelse for emnets egenskaper i forhold til 
kriteriene. Søknaden gjennomgås kritisk og PMRs vurdering av emnets forhold til kriteriene skal følge 
PMRs anbefaling til dekanus mht innvilgelse eller avslag av søknaden. 
Nedleggelse av emner: Søknad om nedleggelse av emner følger som hovedregel samme prosedyre, 
men det bør stilles mindre strenge krav for å nedlegge et emne enn for å opprette et. 
Vedtak om nedleggelse må følges av utfasingsperiode ihht UiO-forskriftens regulering. 

 Videre har gruppen vurdert emnene opp mot kriteriene. Det er et fåtall emner som etter dette 

oppfyller kriteriet ”åpenbart ikke lenger bør tilbys”. Forslaget her dreier seg utelukkende om emner 

der den ansvarlige læreren selv har uttrykt at han/hun ikke ser det formålstjenlig å opprettholde 

emnet. Det gjelder emnene 

1.1. JUS5300/JUR1300 Europarett 

1.2. JUS5902/JUR1902 Romersk rett 

For alle øvrige emner er gruppen kommet til at den ikke innehar slik faglig og faktisk innsikt i de ulike 

emnene og heller ikke slik kunnskap om de ulike lærere (ref. kriterienes krav til ansvarlig faglærer) at 

det er mulig å slutte noe om emnets berettigelse i forhold til kriteriene som er vedtatt. 

Om emnene skal det også bemerkes at de innehar ulike grader av ”eksistens”: 

Noen emner tilbys utelukkende som eksamensemner, med mulig veiledning fra lærer dersom 

interesserte melder seg; det gjelder typisk samerett og odels- og åseterett. Gruppen er usikker på 

hvor formålstjenlig det vil være å avslutte dette beskjedne tilbudet – i alle fall ut fra et ressurshensyn. 

                                                           
10

 Evalueringen planlegges og gjennomføres som ledd i rutinemessig evaluering av valgemner. 
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En liknende type emner er de som har et stående tilbud om undervisning, men som ikke har 

tilstrekkelig mange studenter til sine eksamener til at undervisning faktisk tilbys. Her vil også det 

ressursmessige regnskapet antakelig gå i minus hvis tilbudet avsluttes. 

Videre har vi emner som ”ligger på is” en periode mens et annet emne er aktivert i stedet, typisk 

JUS5830Rettsøkonomi (inntil videre erstattet av JUS5831 Law and Economics of the Environment and 

Natural Resources). Gruppen er ikke overbevist om at det er formålstjenlig å vedta nedleggelse av 

slike emner for deretter å opprette dem når forholdene tilsier det. 

Atter andre emner er norsk-engelske duplikater med betydelig faglig sammenfall; det gjelder 

innenfor kriminologi og innenfor sjørett. Regelen her er at emnene alternerer over semestrene. 

Gruppen anser at det kan være aktverdige faglige grunner til å opprettholde slike duplikater, selv om 

snevert faglige grunner tilsier at det bør holde med ett emne. 

Ytterligere forekomster i denne ”mellomkategorien” av emner, representeres av emner som av ulike 

grunner har vært lagt i bero av ansvarlig faglærer, men som kan tenkes å bli aktivert ved behov. 

Eksempel her er JUS5619 Legal Information Systems and Regulatory Management. Nettopp denne 

muligheten til å aktivere og dekativere emner etter faglige og andre behov, må anses å representere 

en slik dynamikk som er ønskelig i valgdelen av studiet, som en gjenspeiling av forskningsaktiviteten 

og annen faglig relevant aktivitet som vi jo ønsker å involvere studentene i. 

Av disse grunner anser valgemnegruppen at det faktum at et emne ikke er aktivt eller stort (med 

hensyn til studenttilstrømning) ikke nødvendigvis tilsier at emnet ”åpenbart ikke lenger bør tilbys”. 

Vurdering av faglig overlapp mellom emner 

Videre har dekanus uttrykt at det er ønskelig at gruppen også ser på emner med beslektet faginnhold 

(også utenfor valgemneporteføljen) for å undersøke om her foreligger faglig overlapping. Dette er av 

interesse ut fra minst sto perspektiver: Ressursmessig er det uheldig om vi tilbyr parallell 

undervisning, evt. sammenfallende emner, som kunne vært samordnet. Dessuten vil det være i strid 

med Universitets- og høyskoleloven §3-5 nr 1 siste pkt11 dersom vi tillater at samme faginnhold 

opptrer flere steder i graden med nye studiepoeng. 

Heller ikke denne delen av oppdraget kan valgemnegruppen se at den har faglig kompetanse til å 

utføre. Et alternativ ville være å foreta en større utredning med tung involvering av de aktuelle 

fagmiljøene; dette synes likevel å være utenfor de tidrammer gruppen forutsettes å operere 

innenfor. 

iii. Forslag til strategi for å løse oppgavene 
 For å avdekke hvilke emner som bør videreføres og hvilke som bør nedlegges ut fra en slik samlet 

vurdering som kriteriene av 23. august gir anvisning på, bør det nedlegges et omfattende arbeid med 

gransking av det enkelte emne og høring av den enkelte fagansvarlige lærer. 
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 Bestemmelsen retter seg etter sin ordlyd mot tilfeller der emner godskrives mellom institusjonene, men dens 

formål er utvilsomt å hindre at det i en grad forekommer faglig overlapp slik at ett faginnhold gis uttelling flere 

ganger. 
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Tilsvarende for å avdekke faglig sammenfall mellom emner: Det forutsettes en nøye gjennomgang av 

læringsmål og litteratur for de enkelte emner – fakultetet er for høsten 2011 registrert med i alt 216 

emner12. 

Gruppen har kommet til at en slik oppgave kan være egnet som et prosjekt der man engasjerer 

studenter til å foreta kartlegging og evt. også de mer inngående undersøkelser og evalueringer. Vi 

tenker oss at fjerde- eller femteårsstudenter ville være godt egnet; dette er en gruppe som er vel 

kjent med emnenes organisering, de er vant å forholde seg til læringsmål og litteratur og selv en 

mindre gruppe av dem vil kunne representere en slik faglig bredde som trengs for å avdekke mulige 

forekomster av faglig sammenfall. Dette vil også være en løsning som ikke trekker på de knappeste 

ressursene, nemlig administrativ kapasitet hos lærere og studieadministrasjon. Signaler fra gruppens 

studentrepresentanter tyder også på at et slikt tiltak vil være velkomment blant dem. 

iv. Særlig om språkemner og andre enkeltemner utenfor porteføljen 

Språkemnene 

I tillegg til å vurdere valgemneporteføljen, har gruppen blitt bedt om å uttale seg om språkemnene; 

ENGSEMJ - Semesteremne i engelsk for jurister, TYSJUR1 - Tysk for jurister, delemne 1 og FRAJUR - 

Fransk for jurister. Det som karakteriserer disse emnene er at undervisningen er omfattende og 

nokså kostbar, samtidig som det produseres få studiepoeng – det siste gjelder særlig tysk og fransk. 

Samtidig er det ønskelig å ha et tilbud om slike redskapsfag for studenter som ønsker å reise ut, og 

kanskje for andre som er interessert i å tilegne seg et minimum av juridisk terminologi på disse 

sentrale språkene. 

Valgemnegruppen finner ikke grunnlag for å trekke noen konklusjoner, men peker på følgende:  

Emnene synes å ha for lite jus i læringsmålene til at de kan anbefales som tellende i mastergraden 

slik de er nå.  

Det synes nokså utvilsomt at emnene har en funksjon som redskapsfag for studenter som ønsker å 

reise utenlands, enten i studietiden eller som yrkesaktive. De kan også ha interesse for ferdige 

jurister som møter fremmede språk i sitt virke. Sett i lys av en målsetning om økt 

internasjonalisering, kan det være uheldig å avskjære slike tilbud om målrettet språkopplæring. 

En mulig løsning kan være å se på muligheten for et felles tiltak mellom de tre juridiske fakultetene, 

med nettbasert undervisning og organisering av studentgrupper lokalt. 

En annen mulig løsning kan være å foreta en faglig omarbeidelse sånn at innholdet får en tyngre 

faglig vinkling – det vil evt. kunne forsvare at emnene gis en plass i graden, noe som ventelig vil øke 

tilstrømningen og studiepoengproduksjonen. Det er imidlertid verd å merke seg at denne løsningen 

eventuelt bare vil flytte studiepoengproduksjon fra andre av fakultetets emner. 
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En tredje mulig løsning kan være å gjennomgå undervisningen for å undersøke om et faglig forsvarlig 

nivå kan opprettholdes med mindre – og mindre kostnadskrevende – undervisning. 

Valgemnegruppen har ikke gått nærmere inn i slike faglige vurderinger. 

Andre enkeltemner utenfor porteføljen 

Vi har også enkelte andre emner utenfor selve valgemneporteføljen, det gjelder JUROFF1201 - 

Introduksjon i forvaltningsrett, JUROFF1410 – Folkerett og JUROFF1500 – Strafferett. Dette er emner 

som rettes mot gruppen ”andre” – det vil si studenter som ikke er jusstudenter eller jurister. Disse 

emnene har god søking, hhv 502, 396 og 338 personer møtt til eksamen i perioden H06 – V11. 

Emnene er på 10 sp hver og synes å forsvare sin plass godt som et tilbud fra fakultetet. 

Videre har vi emnet EURO2101 - EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet 

som er et tilbud på BA-nivå rettet mot Europastudier, og vi har JUR3011 - Grunnleggende 

regnskapsforståelse og regnskapsrett som er et redskapsfag blant annet rettet mot 

skatterettsstudier. Valgemnegruppen har ikke gått nærmere inn på noen av disse emnene, ettersom 

de ikke har blitt problematisert og synes å leve gode liv etter sine respektive formål. De har hatt hhv 

92 og 135 møtt til eksamen i perioden H06 – V11. 

v. Valgemnegruppens forslag 
1. Emnene JUS5300 Europarett ,JUR1300 Europarett, JUS5902 Romersk rett  og JUR1902 

Romersk rett legges ned fra tidligst mulig tidspunkt. Studieadministrasjonen tar standpunkt 

til når det tidligst kan skje ut fra hensyn til overordet regelverk. 

2. Det organiseres et prosjekt for å utrede 

a. Hvordan de enkelte valgemners egenskaper forholder seg til kriteriene for 

opprettelse og nedleggelse av valgemner 

b. I hvilken grad det forekommer faglig overlapp mellom emner i hele fakultetets 

portefølje og om slikt overlapp eventuelt lar seg begrunne ut fra faglige eller 

ressursmessige hensun 

c. Prosjektet bemannes av viderekomne studenter. 

d. PMR peker ut en lærer som ansvarlig leder av prosjektet 
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Kode Navn 

Første 
under-
visning 

Siste 
under-
visning 

Første 
eksamen 

MA-
eksamen 
møtt 
H06-V11 

BA-
eksamen 
møtt 
H06-V11 

Sum 
BA+MA 
H06-
V11 Akk 

  JUR5511 Arbeidsrett, den individuelle del 2008 
 

2008 315 134 449 

   JUR5550 Helserett 2006 
 

2006 144 242 386 835 
  JUR5970 Barnerett 2006 

 
2006 223 118 341 1176 

  JUR5120 Utlendingsrett (fremmedrett) 2006 
 

2006 140 191 331 1507 
  JUR5730 International Humanitarian Law 2006 

 
2006 239 66 305 1812 

  JUR5510 Arbeidsrett 2006 2008 2006 183 104 287 2099 
  JUR5801 Selskapsrett 2007 

 
2007 284 

 
284 2383 

  JUR5230 International Commercial Law 2006 
 

2006 216 34 250 2633 
  JUR5260 English Law of Contract 2006 

 
2006 202 34 236 2869 

  JUR5570 International Criminal Law 2006 
 

2006 231 
 

231 3100 
  JUR5980 Skatterett 2006 

 
2006 226 

 
226 3326 

  

JUR5710 
International Human Rights Law: Institutions and 
Procedures 2006 

 
2006 

171 54 225 
3551 

  JUR5540 Public International Law 2006 
 

2006 222 
 

222 3773 Halvparten av 
eksamenskandidatene er 
i emnene over denne 
linjen 

JUR5530 Refugee and Asylum Law 2006 
 

2006 154 67 221 3994 

JUR5401 Maritime Law 2006 
 

2006 207 11 218 4212 

JUR5400 Sjørett 2006 
 

2006 168 44 212 4424 
  

JUR5430 Petroleumskontrakter (dynamisk kontraktsrett) 2006 
 

2006 166 40 206 4630 
  

JUR5420 Forsikringsrett 2006 
 

2006 154 42 196 4826 
  

JUR5210 Husleie- og eierseksjonsrett 2006 
 

2006 173 
 

173 4999 
  

JUR5520 International Environmental Law 2006 
 

2006 116 53 169 5168 
To tredeler av 
eksamenskandidatene er 
i emnene over denne 
linjen 

JUR5960 Trygderett 2006 
 

2006 54 112 166 5334 

JUR5810 Opphavsrett 2006 
 

2006 121 44 165 5499 

JUR5630 Privacy, Data Protection and Lex Informatica 2006 
 

2006 142 18 160 5659 

JUR5310 EC Competition Law 2006 
 

2006 127 29 156 5815 
  JUR5910 Women's Law and Human Rights 2006 

 
2006 92 58 150 5965 

  JUR5240 Comparative Private Law 2006 
 

2006 132 17 149 6114 
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JUR5512 Arbeidsrett, den kollektive del 2009 
 

2009 68 77 145 6259 
  JUR5640 Electronic Communications Law and Internet Governance  2006 

 
2006 109 24 133 6392 

  JUR5450 Marine Insurance in a Legal Perspective 2007 
 

2007 105 14 119 6511 
  JUR5590 Diskriminerings- og likestillingsrett 2006 

 
2006 47 71 118 6629 

  JUR5560 International Constitutional Law and Democracy 2006 
 

2006 90 28 118 6747     

JUR5100 Kriminologi 2006 
 

2006 118 
 

118 6865 Under denne linjen er 
den halvparten av 
emnene som har lavest 
oppslutning. 

JUR5620 Personvern 2006 
 

2006 78 38 116 6981 

JUR5440 EC Substantive Law 2006 
 

2006 91 15 106 7087 

JUR5800 Selskapsrett 2006 2007 2006 102 
 

102 7189 Knappe 20 % av alle som 
møtte til eksamen, møtte 
i disse emnene JUR5410 Petroleumsrett 2006 

 
2006 

87 
 

87 
7276 

JUR5830 Rettsøkonomi 2006 
 

2006 54 25 79 7355 
  JUR5950 Sosial vernerett 2006 

 
2006 45 34 79 7434 

  JUR5220 Bygge- og entrepriserett 2006 
 

2006 55 14 69 7503 
  JUR5820 Design-, varemerke- og patentrett 2006 

 
2006 53 14 67 7570 

  JUR5300 Europarett 2006 
 

2006 49 13 62 7632 

  JUR5101 Criminology 2006 
 

2006 62 
 

62 7694 
  JUR5930 Skatterett 1 2006 2007 2006 46 13 59 7753 
  JUR5290 Konkurranserett 2006 

 
2006 44 8 52 7805 

  JUR5920 Miljørett 2006 
 

2006 31 20 51 7856 
  JUR5411 Petroleum Law 2009 

 
2008 48 

 
48 7904 

  JUR5900 Rettshistorie 2006 2007 2006 43 4 47 7951 
  JUR5940 Skatterett 2 2006 2007 2006 47 

 
47 7998 

  JUR5110 Rettssosiologi 2006 
 

2006 22 21 43 8041 
  JUR5250 Ekspropriasjons- og bygningsrett 2006 2007 2006 29 13 42 8083 
  JUR5280 Internasjonal privatrett 2006 

 
2006 32 7 39 8122 

  JUR5850 International Trade and Investment Law 2009 
 

2009 38 
 

38 8160 
  JUR5901 Rettshistorie 2008 

 
2008 12 18 30 8190 

  JUR5580 Kommunalrett 2006 
 

2006 23 7 30 8220 
  JUR5251 Ekspropriasjonsrett 2009 

 
2009 20 9 29 8249 

  JUR5840 Odels- og åsetesrett 2006 
 

2006 21 5 26 8275 
  JUR5701 Internasjonale menneskerettigheter 2007 

 
2007 24 

 
24 8299 
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JUR5911 International Climate Change and Energy Law 2011 
 

2011 18 
 

18 8317 
  JUR5610 Legal information systems and regulatory management 2006 

 
2006 4 13 17 8334 

  JUR5270 Garantirett 2006 
 

2006 17 
 

17 8351 
  JUR5600 Informasjonsrett 2006 

 
2006 14 

 
14 8365 

  JUR5700 Internasjonale menneskerettigheter 2006 2006 2006 9 3 12 8377 
  JUR5902 Romersk rett 2008 

 
2008 7 4 11 8388 

  JUR5500 Almen rettsteori 2006 
 

2006 9 
 

9 8397 
  JUR5912 International Law in Practice - Mock Trial 2010 

 
2010 7 

 
7 8404 

  JUR5720 Samerett 2006 
 

2006 3 1 4 8408 
  

     
   

    

Grå farge: Emnene tilbys ikke lenger 

Grønn farge: Emnene har ikke vært med fra begynnelsen 

Kursiv: Engelskspråklig emne 
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Vedlegg A 

b. Kriterier og rutiner:  
Kriteriene faller i tre kategorier: 

iv. Ressurshensyn utgjør absolutte vilkår 
a. Ansvarlig faglærer må være fast ansatt og ha forskningskompetanse i emnet13.  
b. Det må finnes kapasitet til – og være vist vilje til – å følge opp tilstøtende 

forpliktelser som undervisning og eksamensarbeid, emnebank til masteroppgave, 
samarbeid i profil der det er aktuelt mv. Det skal finnes kapasitet til veiledning av 
masteroppgaver innen emnets fagfelt 

v. Faglige egenskaper ved emnet selv 
a. Nærhet til pågående forskning. 
b. Synergieffekt til obligatoriske fag og/eller sentralt for juridisk allmenndannelse. 
c. Uttrykt samfunnsmessig behov for kompetanse på fagområdet, eller faget/emnet 

kan underbygge samfunnsmessig relevans på andre måter; herunder uttrykt 
interesse fra studenter eller juristprofesjonen. 

vi. Avveiinger mot andre fag/emner hos oss og ved andre institusjoner 
a. Har/får emnet plass i valgemneprofil? 
b. Internt: Der det er overlapp mellom emner som undervises på fakultetet, må det 

særskilt redegjøres for hvorfor slik overlapp er nødvendig, evt. hvorfor det er 
nødvendig med adskilte emner. 

c. Eksternt: Emnets faglige egenskaper vil ha betydning for hvilken vekt nasjonal 
arbeidsdeling skal tillegges: Noen fagområder bør ha tung dekning ved flere 
institusjoner, noen bør ha sitt ”hovedsete” ved én institusjon, men kan forsvare å 
ha mindre miljøer ved andre, noen bør ikke spres på mer enn én institusjon. 
Kriteriet skal vurderes og vektlegges, men fakultetets faglige strategiplan vil være 
styrende for hvilken vekt kriteriet får i det enkelte tilfelle og i hvilken retning det 
trekker. 

Rutinene beskrives slik: 
Alle valgemner gjennomgår en regelmessig14 evaluering med sikte på å vurdere om emnet skal 
opprettholdes. Her inngår konkret vurdering av emnets relasjon til kriteriene. For alle emner skal 
det fattes konkret vedtak om opprettholdelse eller nedleggelse. Det tas sikte på at ¼ av emnene 
evalueres hvert år. 
Med første evaluering fx høstsemesteret 2013, kan evt. nedleggelse av emner gjøres gjeldende 
fra og med studieåret 14/15. Dette illustrerer at det ligger adskillig tidsforsinkelse i modellen, og 
det må tas høyde for at ineffektive emner forblir i systemet 1 – 2  år etter at de sist oppfylte 
kriteriene for opprettholdelse. 
Opprettelse av emner: Når kriterier for valgemner er vedtatt av PMR, settes det krav om at 
søknad om opprettelse av valgemne skal være vedlagt en redegjørelse for emnets egenskaper i 
forhold til kriteriene. Søknaden gjennomgås kritisk og PMRs vurdering av emnets forhold til 
kriteriene skal følge PMRs anbefaling til dekanus mht innvilgelse eller avslag av søknaden. 
Nedleggelse av emner: Søknad om nedleggelse av emner følger som hovedregel samme 
prosedyre, men det bør stilles mindre strenge krav for å nedlegge et emne enn for å opprette et. 
Vedtak om nedleggelse må følges av utfasingsperiode ihht UiO-forskriftens regulering. 

                                                           
13

 Med ”forskningskompetanse i faget” menes her at han/hun  må ha forskningskompetanse og ha skrevet et 

større arbeid innen faget. 

14
 Evalueringen planlegges og gjennomføres som ledd i rutinemessig evaluering av valgemner. 
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c. Innledende vedtak om BA-portefølje: 
1. Alle BA-emner som kan inngå i mastergrad i rettsvitenskap sensurerers med karakterskala A – 

E (F). 
2. Grunnleggende skatterett, Markdesrett og Husleierett opprettes som nye emner på BA-nivå 

fra og med V12. [Se egen sak] 
3. Emner for tredje år foreslås til neste PMR på grunnlag av uttalelser til/vedtak om kriterier. 
4. Porteføljen til tredje studieår vurderes på nytt i tilknytning til innføring av valgemneprofiler 

fra og med H12. 
5. Forkunnskapskrav for valgemner på BA-nivå: 

i. Emner på BA-nivå har som hovedregel ikke obligatoriske forkunnskapskrav, men emner 
tilsvarende første studieår angis som anbefalt forkunnskapskrav. 

I stedet for dette kan ansvarlig faglærer angi 
ii. Emnet har ingen forkunnskapskrav 

iii. Emnet har obligatoriske forkunnskapskrav tilsvarende første studieår 
 


