
 

Sakskart for møte i Programrådet for 

masterstudiet i rettsvitenskap  

J.nr.: 2016/1416 

Tid og sted: Tirsdag 15. november kl 12.15 - 15.15, Kollegieværelset DA 

Sak 1 

s. 1-8 

Protokoll  

Protokoll fra PMR-møte 11. oktober 2016 er allerede godkjent  

    

Sak 2 

s. 8-

13 

Diskusjonssak: Rapport til PMR om hjemmeeksamen i rettshistorie 

JUS3220  

Rapport fra ansvarlig faglærer Marit Halvorsen 

    

Sak 3 

s. 13-

18 

Vedtakssak: Delrapport II fra arbeidsgruppen for vurdering av 

rettskildelære- og metodefagene  

Rapport fra arbeidsgruppen 

Forslag til vedtak  

Gruppens konklusjon og anbefaling til PMR er at det ikke gjøres endring i 

læringskrav og hovedlitteratur i metodefaget til 4. studieår (JUS4111) 

våren 2017. Gruppen ber om å få komme tilbake med sitt forslag til 

reviderte læringskrav og ny litteratur våren 2017, som så kan behandles 

av PMR med henblikk på iverksetting fra høsten 2017. 

  
  

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr8/protokoll.html
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak3.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak2.pdf


 

Sak 4 Erfaringer fra studieårene, LLMs, JSU og nytt fra Erling 

    

Sak 5 

s. 18-

42 

og s. 

42-79 

Vedtakssak: Innstilling fra arbeidsgruppen for 

prosedyrekonkurranser   

Notat fra arbeidsgruppen 

Vedlegg 

PMR bes ta stilling til modellvalg: 

Beholde dagens løsning med fritak for valgemne 

Opprette en intern prosedyrekonkurranse som eget valgemne 

Opprette et faneemne som arbeidsgruppen skisserer 

Forslag til vedtak 

PMR anbefaler at det arbeides videre med faneemnet 

prosedyrekonkurranse. Det oppnevnes en ansvarlig faglærer for emnet, 

og vedkommende arbeider i samråd med studieårsansvarlig med de siste 

detaljene og legger frem et endelig forslag til emnemal for PMR.   

Det arbeides med at faneemnet kan opprettes med første termin høsten 

2017. 

    

Sak 6 

s. 79-

93 og 

s. 93-

140 

Vedtakssak: Endringer i litteratur og læringskrav for våren 2017  

Forslag om endringer JUS2111 Statsforfatningsrett 

Vedlegg til Skjema for litteratur Statsforfatningsrett JUS2111 

Brev fra faglærer om læringskrav og litteratur i JUS2111 

Statsforfatningsrett 

Forslag til vedtak 

Forslag til endringer i litteratur og læringskrav for våren 2017 godkjennes 

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak5_1.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak5_2.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak6_1.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak6_2.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak6_3.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak6_3.pdf


 

Samlesak sendes de studieårsansvarlige for godkjenning per e-post som 

ordinær fullmaktssak. 

    

Sak 7 

s. 

140-

156 

Diskusjonssak: Tilsynssensors rapport fra tredje studieår 2015/2016  

Rapport fra tilsynssensor 

Diskusjonspunkter 

Sensurfrist  

Tidspunkt for sensormøtet  

Blind klagesensur 

Gjentak 

Kommentarene knyttet til sensorveiledninger vil bli tatt opp på ny i 

forbindelse med forslag om mal for sensorveiledninger i desember. 

    

Sak 8 

s. 

156-

262 

og s 

262  

  

Orienteringssaker:  

1. Arbeidsgruppens rapport i oppfølging av 3+2-saken: 

Utrede muligheter for suppleringsopptak og bachelor-exit 

Vedlegg 

2. Klart språk i forskning og undervisning - mandag 5. desember 09-16, 

Professorboligen  

Program 

Påmelding  

3. Undervisningsdagen høsten 2016 er 9. desember fra kl 09-11.30 - mer 

informasjon og påmelding kommer 

    

Sak 9 Saker tatt på fullmakt:  

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak6_4_2.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak6_4_2.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak7.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak8_1.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak8_1.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak8_2.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak8_3.pdf
https://nettskjema.uio.no/answer/77137.html


 

- Godkjent at emnet JUS5870 International and Comparative Labour Law 

kan sette opp ordinær undervisning våren 2017, emnet lå under grensen 

for 15 eksamensmøtte.  

- Godkjent tilleggslitteratur i emnet JUS3212 Dynamisk tingsrett 

- Godkjent oppdatert Reglement for masteroppgaver i rettsvitenskap 

- Godkjent at emnet RINF1200 Opphavsrett og beslektede rettigheter kan 

brukes som valgemne på 3. studieår  

- Godkjent justering av læringskrav i emnet JUS2211 velferdsrett  

- Godkjent ny ansvarlig faglærer for 

Arbeidsrettsvalgemnene, profilansvarlig for Arbeidsliv og ikke-

diskriminering og fagspesifikk koordinator masteroppgaver for arbeidsrett. 

Bernard Johann Mulder er ansvarlig faglærer fom 1. januar 2017. 

- Godkjent navneendring for det nyopprettede emnet Human Rights, 

Legitimacy, and Political Regimes, nytt navn er Human rights, politics, and 

legitimacy. Emnet har fått emnekode HUMR4510. 

- Godkjent faglærere for emnet JUS4122 Rettssosiologi  

- Godkjent faglærere for emnet JFEXFAC04 Ex.fac  

    

Sak 

10 

Eventuelt 

  

  
  

  

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5870/v17/timeplan/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5870/v17/timeplan/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5870/v17/timeplan/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3212/h16/pensumliste/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/reglement/Reglementmasteroppgaverrettsvitenskap.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/h16/beskjeder/laeringskrav-i-velferdsrett-er-oppdatert.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR4510/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR4510/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR4510/
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/faglaerer_mr.html#toc4
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/jus/instrukser-regler-jurfak/faglaerer_mr.html#toc4


Protokoll fra møte  

J.nr.: 2016/1416 

Tid og sted: Tirsdag 11. oktober kl 09.00-11.00, Kollegieværelset DA 

Tilstede: Erling Hjelmeng, Christoffer Eriksen, Inger Berg Ørstavik, Johan 

Boucht, Ingunn Ikdahl, Cecilia Bailliet, Mads Fredrik Baardseth og Gunnar Hiis 

Forfall: Henrik Bjørnebye og Elisabeth Ulleberg 

Fra administrasjonen: Randi Saunes, Julie Orning og Morten Slind Olsen (under 

sak 6) 

Invitert: Jakob Elster (under sak 3) og Lee Andrew Bygrave (under sak 6)    

Referent: Kristin Steen Slåttå  

Sakene ble diskutert i følgende rekkefølge: 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8 og 9 

SAK 1 Protokoll  

Protokoll fra PMR-møte 6. september 2016 er allerede godkjent  

    

SAK 2 Erfaringer fra studieårene, LLMs, JSU og nytt fra Erling 

2. studieår: Det arbeides videre med en eventuell flytting av 

menneskerettigheter fra 1. til 2. studieår. Studieårsansvarlig har 

gjennomført et møte med fagansvarlige for miljørett, fast 

eiendomsrettsforhold og 1. studieårsansvarlig. Avventer tilbakemelding 

fra fagmiljøene. Malcolm Langford arbeider med en sak om innføring av 

prosedyrekonkurranse i folkerett/og evnt. menneskerettigheter.     

Studieårsansvarlig etterspurte om det var gjort et formelt vedtak på at 

man utsatte innføringen av alternativ evalueringsform på JUS2211, 

dette er ikke gjort vedtak på, kun orientert om i PMR. Administrasjonen 

følger opp.   

3. studieår: Rettshistorie eksamen er gjennomført og sensuren er i 
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http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr7/protokoll.html


gang, fagmiljøet er veldig fornøyd med det nye opplegget. 

Studieårsansvarlig arbeider med å se på undervisningsmengden på 1. 

og 2. semester, det er mye undervisning på 1. semester og 

tilbakemeldinger fra studenter om at de strever på 2. semester. 

4. studieår: Den nye oppbygningen av undervisningsopplegget 

implementeres videre, hittil positive tilbakemeldinger. 

Studieårsansvarlig arbeider også med filming av forelesninger i studio 

på Blindern, etter dette må man se om det er ønskelig med en noe 

annen oppbygning av forelesninger i forhold til kurs, studieårsansvarlig 

ser på dette i samråd med studieadministrasjonen.   

5. studieår: Det nye kursopplegget for masteroppgaveskrivende har 

vært godt mottatt. Det er noe varierende oppmøte på TULSA-

undervisningen. Det er flere påmeldt enn oppmøtte, men de som møter 

opp er interesserte og fornøyde med opplegget. Kan man gjøre 

påmeldingen noe mer forpliktende? 

Siste møte i arbeidsgruppen for prosedyrekonkurranser gjennomføres 

denne uken, og PMR vil få rapporten til novembermøtet. 

LLMs: Det har ikke vært mulig å få på plass en Coach for 

prosedyrekonkurransen Telders i år, det ser derfor ut som det ikke er 

mulig å stille lag til konkurransen fra UiO (PIL-programmet). 

JSU: Har i samarbeid med administrasjonen 

videreført karakterpresskampanjen med to arrangementer 18. og 19. 

oktober. Håper dette blir gode arrangementer som trekker mange 

studenter.   

Studentene har meldt om at de er fornøyde med rettshistorieeksamen, 

men opplevde det som stressende å motta e-poster fra 

administrasjonen om tekniske problemer med innleveringen. På 4. 

studieår melder studenter positivt om den nye oppbygningen av kurs og 

forelesninger, men for Straffeprosess har det vært noe vanskelig med 

koordineringen i forhold til forelesningene og de ulike kursene. 

Nytt fra Erling: Birgitte Hagland har tatt på seg oppgaven som ansvarlig 

faglærer for fakultetsoppgaver, dette er i sammenheng med Klarspråk-

2



prosjektet. Hun har fått et helhetlig ansvar for dette og skal se på 

hvordan klarspråkmidlene kan brukes til å gi bedre tilbakemeldinger til 

studentene. 

    

SAK 3  Vedtakssak: Forslag om opprettelse av nytt emne: Human Rights, 

Legitimacy, and Political Regimes   

Studiedekanen innledet med at fakultetet ser generelt kritisk på 

opprettelse av nye emner, det er igangsatt et arbeid med en 

gjennomgang av valgemneporteføljen som skyter fart over nyttår. 

Premisset for opprettelse av dette emnet er at det ikke skal trekke 

undervisningsressurser fra rettsvitenskapsstudiet. 

Jakob Elster var invitert for å legge frem forslaget. Emnet er halvparten 

filosofisk og halvparten statsvitenskap. Studenter på Human Rights 

programmet har etterspurt det filosofiske perspektivet, og emnet vil 

passe godt i forhold til andre emner på programmet. Våren 2017 vil det 

bli brukt to gjesteforskere som underviser noe, etter hvert vil emnet bli 

undervist av ansatte fra SMR alene. Det vil være ulike undervisere, men 

ansvarlig faglærer vil følge opp og påse at det er en god dialog og at 

studentene vil oppleve god sammenheng mellom temaene. 

Faget egner seg godt for evalueringsformen hjemmeeksamen, og det er 

foreslått. 

Ansvarlig for LLMs kommenterte at dette er et positivt bidrag i et 

multidisiplinært program, og hadde noen konkrete kommentarer på 

litteraturlisten. 

JSU spilte inn at litteraturlisten så ut til å legge opp behov for å kjøpe 

inn flere lærebøker, Elster svarte at det vil bli et kompendium 

tilgjengelig.    

Vedtak 

Emnet opprettes med oppstart våren 2017  

Ansvarlig faglærer gjennomgår de kommentarer som kom opp i møtet 
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og melder inn eventuelle forslag til endringer i litteratur. 

    

SAK  4    Diskusjonssak/orienteringssak: Undervisnings- og 

eksamensbudsjett 2017  

2. studieårsansvarlig kommenterte at antall undervisningstimer for 2. 

studieår var noe redusert i forhold til 2016. Videre ønsket han 

tilbakemelding på grunnlagstallene, på 2. studieår er ca. 70 % eksterne 

lærere, men den eksterne kostnaden utgjør kun en liten andel av den 

totale for studieåret. Studieadministrasjone følger dette opp. 

JSU meldte inn en bekymring rundt bruk av Silurveien som 

eksamenslokale, pultene som er kjøpt inn er små i forhold til det 

studentene kan bruke ved fakultetet. Det er behov for noe plass på 

eksamenspulten for hjelpemidler. Seksjonsleder for eksamen deler 

bekymringen og sier det er flere sider av eksamen som må gjennomgås 

i forbindelse med en flytting av eksamen til Silurveien. En åpenbar 

fordel med å gjennomføre eksamen i Silurveien er at lesesalene kan 

være åpne i eksamensperioden. 

Studiedekanen kommenterte at Klarspråkmidlene ikke er lagt inn i disse 

budsjettene. Det ble i den forbindelse etterspurt en orientering om dette 

prosjektet. Tarjei Bekkedal inviteres til neste møte for å orientere. 

Seksjonsleder for eksamen orienterte om at det er ventet er svært høyt 

antall masteroppgaver i 2017 i forbindelse med avviklingen av 

privatistordningen. 

    

SAK 5 Vedtakssak: Møtedatoer våren 2017  

Vedtak:  

Tirsdag 7. februar 12.15-15.15 

Tirsdag 7. mars 12.15-15.15 
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Tirsdag 6. juni 12.15-15.15 

Dato for aprilmøtet blir sendt ut på mail og publisert så snart som mulig. 

    

Sak 6 
Diskusjonssak: Ekstern evaluering av 

Masterprogrammet Information and Communication Technology 

Law (ICTL)  

Det har vært gjennomført en intern evaluering, som nå er etterfulgt av 

en ekstern programevaluering. Panelet har hatt tilgang til mye data og 

statistikk om opptak og karakterer, beskrivelser av emner og tema for 

masteroppgaver. Det gis mye positiv tilbakemelding og noen forslag til 

forbedringer. 

Lee Andrew Bygrave var invitert og kommenterte at han ikke opplevde 

fravær som et stort problem i sine emner, og støttet ikke innføring av 

obligatorisk undervisning. I rapporten ble det rettet kritikk mot to emner 

JUS5660 Intellectual Property Law in the Information Society og 

JUS5650 Enforcement and Dispute Resolution in a Digital Context. For 

JUS5660 er det en vanskelig pensumsituasjon, det er nylig innført en ny 

lærebok, men det er usikkert om det vil løse problemet. 

Emnet inneholder mange fagområder, og det er vanskelig å finne en 

bok som kan være dekkende. Forslaget om mer fleksibel bruk av 

litteratur og digitalt litteratur kan være aktuelt her. Når det gjelder 

JUS6550 var Bygrave også enig i kritikken som gikk på at emnet var 

for fragmentert.     

Panelet har videre foreslått en "capstone module". Det ble foreslått å 

starte en dialog med AFIN, om man f.eks kan opprette et emne som 

kan brukes i begge masterprogrammer, evnt. erstatte JUS5650 med et 

emne om datasikkerhet. Det ble kommentert at dette kunne videre være 

et emne som kan søke om ekstern finansiering. Det er et potensiale for 

å forbedre programmet og at det er miljøer og ressurser ved fakultetet 

som kan benyttes bedre. 

5



    

SAK 7 
Diskusjonssak: Periodiske emneevalueringer vår 2016   

Det ble kommentert at JUROFF 1410 (emneleveranse i Folkerett) hvor 

det ikke var innlevert rapport må følges opp, i svarene fra 

spørreundersøkelsen var det også noen punkter som må tas videre. 

I Barnerettsfaget er det kommet opp et spørsmål om ansvarlig faglærer 

kan gi eksamensoppgave om et tema det ikke er undervist i. PMR 

diskuterte dette og var enige om at undervisning ikke er et premiss og 

ikke bør legge begrensninger på eksamensoppgaven. Undervisning er 

ikke ment å dekke emner vegg til vegg. Men det forutsettes at tema for 

eksamensoppgaven alltid er  innenfor de fastsatte læringskrav og 

litteraturliste. 

Det ble kommentert at rapporten fra emnet Law of the Sea var kort, 

PMR ønsket seg en mer utfyllende rapport, særlig siden det dreier seg 

om ett nytt emne. 

JSU kommenterte at emnet Konkurs og pant er et valgemne med tett 

sammenheng til dynamisk tingsrett og at det er flere 3. 

studieårsstudenter som ønsker å avlegge dette. 

PMR diskuterte at det kan være en utfordring å holde undervisning for 

både bachelor- og masterstudenter. Det ble spilt inn fra JSU at den 

største utfordringen her ikke er nivåforskjellen mellom bachelor- og 

masterstudenter på rettsvitenskap, men forskjellen mellom de som går 

på rettsvitenskap og de som kommer utenifra og ikke har erfaring med 

juridiske metode. Studieårsansvarlig for 5. studieår kommenterte at 

flere faglærere også ser at studenter med annen utdanning kan være 

positive for undervisningen, f.eks fremheves det i evalueringen av 

emnet barnerett at studenter med arbeidserfaring fra barnevernet bidrar 

positivt til diskusjonene. 

Studieårsansvarlig for 5. studieår kommenterte at i listen over foreslåtte 

tiltak hadde emnet Comparative Public Law falt ut, og at flere faglærere 

nevner at de ønsker å innføre noe annet enn 4-timers skriftlig 
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skoleeksamen. Det er ønskelig å gi informasjon til ansvarlig faglærere 

på valgemner at de har full anledning til å foreslå andre 

eksamensformer, studieårsansvarlig følger dette opp i samråd med 

eksamensadministrasjonen. 

Valgemnet Selskapsrett har denne høsten lagt opp til undervisning i en 

intensiv bolk, her har studiedekanen vært inne i bildet, og dette ble 

innvilget da ansvarlig faglærer kunne vise til at studentene ble fulgt opp 

både på starten og slutten av semesteret. Det er en del praktiske 

utfordringer med å legge undervisning i bolk på valgemner. 

Ansvarlig faglærerer vil få oversendt kommentarene fra PMR for de 

emnene der PMR diskuterte. 

SAK 8 
Saker tatt på fullmakt:  

- Godkjent oppdatering av tilleggslitteratur for emnet JUS4111 Metode 

og etikk  

- Godkjent ny versjon av hovedlitteratur for faget Fast 

eiendomsrettsforhold JUS1211, høsten 2016 er det tillatt å bruke både 

4. og 5. utgave av Thor Falkangers Fast eiendomsrettsforhold  

- Godkjent ny faglærer i faget Rettsøkonomi JUS4121; Erling Eide 

- Godkjent oppnevning/reoppnevning av faglærerne i faget 

Statsforfatningsrett JUS2111  

    

SAK 9 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 
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RAPPORT TIL PMR OM HJEMMEEKSAMEN I RETTSHISTORIE, 

JUS3220 
 

 

 

 

Hjemmeeksamen i rettshistorie, JUS3220, ble avholdt første gang i september 2016. 

Begrunnelsen for å ta rettshistoriefaget ut av Privatrett  II, er knyttet til ønsket om å 

innføre mer varierte eksamensformer. Faglærerne i rettshistorie vurderte det slik at 

rettshistorie egner seg for hjemmeeksamen og faget kunne tas ut av JUS3211 selvom 

det er mange indre sammenhenger mellom rettshistoriepensum og resten av JUS3211. 

Sjette semester består derfor nå av to fag; JUS 3212 Privatrett II og JUS3220 

Rettshistorie. 

 

Det ble besluttet å legge all undervisning i rettshistorie til de første ukene av 

semesteret, og følge opp med eksamen umiddelbart etter. På den måten får studentene 

en bolk der de kan konsentrere seg helt om faget, og "bli ferdige" med det før de tar 

fatt på de dogmatiske fagene på 6. semester. Undervisningen er dels 16 timer 

forelesning (som også finnes på podcast) og 8 timers eksamensforberedende storkurs. 

Selve eksamen går over tre døgn, ca. en uke etter kursavslutning, og leveres 

elektronisk. Formatet på besvarelsen er en sammenhengende tekst med grense på 

3000 ord (eksklusive overskrift, disposisjon, noter og litteraturliste). Det er utarbeidet 

et eget informasjonsskriv som ligger på semestersiden (vedlagt her). Der står det blant 

annet at dette er en øvelse i akademisk skriving, og at det forutsettes at studentene 

gjør seg kjent med og benytter henvisningsmalen som er utarbeidet av Juridisk 

fakultetsbibliotek, og som er lenḱet opp i informasjonsskrivet. Det skal være mulig å 

besvare oppgaven fullt ut tilfredsstillende utfra pensum alene, men det er også 

anledning til å benytte andre kilder. 

 

Det ble nedlagt et stort arbeid i å informere studentene om endringen, samtidig som 

muligheten til å ta eksamen med retthistorie integrert i JUS3211 står ved lag. 

Kursundervisningen ble justert slik at den skulle passe som eksamensforberedelse til 

hjemmeeksamen, med vekt på disponering og stoffutvalg til mulige oppgavetekster 

fra alle deler av pensum. Alle kurslærerne benytter samme opplegg - selvfølgelig med 

rom for noen egne variasjoner - og det ble på forhånd diskutert nøye hva som skulle 

sies om selve oppgaveskrivingen, kildebruk osv. slik at alle studenter skulle få samme 

informasjon om dette. Under halvparten av studentene deltok på kurs. 

 

Sensorer er rekruttert fra hele det norske rettshistorikermiljøet, og det er lagt vekt på å 

også få med yngre retthistorikerforskere fra universitetene i Bergen og Oslo, for å 

sikre at sensorene har universitetstilknytning. De øvrige sensorene har alle arbeidet 

med rettshistorie som vitenskapelige assistenter eller forskere.  

 

Eksamen ble avviklet fra 5. - 8. september, uten tekniske problemer som ikke enkelt 

lot seg løse. Det var få spørsmål fra studentene om oppgaven, og det var avtalt på 

forhånd at spørsmål om tolkning av oppgaveteksten eller andre faglige spørsmål ikke 

skulle besvares. Spørsmål sendt til kurslærer/faglærer ble videresendt til 

eksamensadministrasjonen, som svarte. Det er ikke kommet noen klager på selve 

gjennomføringen av den nye hjemmeeksamen. Det ble utarbeidet sensorveiledning 

som forelå dagen etter at sensorene fikk elektronisk tilgang til besvarelsene. 
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I alt 263 kandidater var oppmeldt til eksamen, og av dem leverte 252. Ni sensorer 

deltok i bedømmelsen, fordelt på 10 kommisjoner som da bedømte minst 25 

besvarelser. En sensor satt i bare en kommisjon, seks sensorer satt i to kommisjoner, 

en satt i tre og en i fire kommisjoner. Kommisjonene var satt sammen med stor 

spredning, slik at alle fikk bedømme sammen med flest mulig andre.  

 

Sensormøte ble avholdt 19. september, med sensorene fra Bergen på Skype. Alle var 

til stede unnatt to, som var i hvert sitt rettsmøte og derfor ikke kunne komme. 

Sensorveiledningen ble gjennomgått og revidert i møtet på bakgrunn av sensorenes 

erfaringer så langt. Sensorene er enige om at antallet besvarelser i hver kommisjon er 

alt for høyt, fordi det tar lenger tid å rette hjemmeeksamen enn skoleeksamen. Det 

skyldes særlig behovet for å sjekke opp de eksterne kildene studentene henviser til, og 

det faktum at det er opp til studentene å finne disse kildene og at de derfor har 

benyttet seg av mange ulike publikasjoner. 

 

Faglærerne og sensorene antok på forhånd at det ville være få kandidater som kom til 

å stryke, men at det ikke ville bli så mange fler med topp karakter enn ved vanlig 

eksamen. Dette slo bare delvis til. Eksamensstatistikken viser følgende resultat: 

 

 
 

At få kandidater strøk, eller gjorde det meget dårlig, er å forvente utfra 

eksamensformen, kravet til besvarelsens omfang og tiden som var til rådighet. At så 

mange har gjort det bra, kan formodentlig tilskrives samme forhold.  

 

Sensorene rapporterer stor enighet om karakterfastsettelsen, i alle kommisjoner. Det 

er vanskelig å si at sensuren ikke har vært streng nok utfra de krav som på forhånd ble 

definert og gjengitt i sensorveiledningen. I hvert fall når det gjelder kandidater som 

fikk A, er det ikke lett å se hvordan oppgavene kunne vært enda bedre besvart 

innenfor de rammer som er gitt. Faglærerne må diskutere om oppgaven bør være 

vanskeligere. At ca 44% av studentene er å finne innenfor de to beste karakterene, 

tyder på at det bør foretas justeringer. Det skal for øvrig bemerkes at studentenes 

læringsutbytte ved denne hjemmeeksamen nok har vært betydelig bedre enn om 

tilsvarende oppgave var gitt som skoleeksamen. 

 

 

 

9



Oppsummering 

Alt i alt er det grunn til å være tilfreds med denne første gjennomføring av 

hjemmeeksamen i rettshistorie. Den tekniske løsningen har vist seg å fungere for både 

studenter og sensorer. Sensorene er velkvalifiserte og er samstemte i sine vurderinger. 

På to punkter er det grunn til å gjøre forandringer: 

1) En full kommisjon bør ikke være på mer enn ca 40 oppgaver. 

2) Oppgaven kan gjøres noe vanskeligere. 

 

 

 

 

Oslo, 30. september 2016 

 

 

 

Marit Halvorsen 

Ansvarlig faglærer, rettshistorie  
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Informasjon om hjemmeeksamen i rettshistorie 

 

Om oppgavens innhold og bedømmelse 

Hjemmeeksamen i rettshistorie (JUS 3220) skal først og fremst gi studentene 

anledning til å vise hva de har tilegnet seg av kunnskaper i rettshistorie. I tillegg skal 

hjemmeeksamen være en prøve i akademisk skriving. Det innebærer at studentene 

også vil bli bedømt på grunnlag av eksamensbesvarelsens struktur, språk og formalia 

(det vil si korrekt bruk av henvisninger og noteapparat). Juridisk fakultetsbibliotek har 

utarbeidet en mal for henvisninger som kan brukes i skriving av akademiske juridiske 

tekster, se http://www.ub.uio.no/skrive-

referere/referansestiler/rettsvitenskap.html#toc3 

Det vil bli lagt vekt på at teksten er hensiktsmessig disponert og at språket er klart og 

korrekt. Oppgaven skal kunne løses utfra læreboken Rett. En internasjonal 

historie. Det forutsettes derfor ikke at studentene må finne frem til andre kilder. 

For å besvare oppgaven tilfredsstillende, er det viktig å se hvilke sammenhenger 

oppgavens spørsmål inngår i og vise dette i besvarelsen. For å finne frem til slike 

sammenhenger må studentene orientere seg i hele læreboken. 

Det er likevel tillatt å benytte supplerende kildestoff. Det kan for eksempel være at 

studentene kan finne stoff i det de har lest i forbindelse med fag på første, annet og 

tredje studieår, gjennom lærebokens henvisninger eller på fagets ressursside.   

Eksamensbesvarelsen har en øvre grense på 3000 ord. Ettersom studentene har tilgang 

til alle hjelpemidler og eksamenstiden er 3 dager, vil sensuren være strengere enn til 

vanlig skoleeksamen.  

 

Tilleggsstoff 

Læreboken har en omfattende litteraturliste, herunder også mange nettsider. Her kan 

spesielt interesserte studenter hente informasjon om relevante kilder. Mye av den 

eldre litteraturen det henvises til i læreboken, er digitalisert. Nedenfor gis noen 

eksempler på hvor man kan finne nyttig stoff til fordypning: 

 

Kildetekster og annen litteratur: 

Internett gir muligheter for å finne store mengder rettshistorisk litteratur i fulltekst. 

Man kan komme langt med å «google» forfattere og titler. Det er også utallige 

bearbeidede databaser innenfor forskjellige tema. Her er noen få eksempler:  

http://www.ub.uio.no/fag/jus/jus/rettshistorie-kilder/ er Universitetsbibliotekets 

nettsted for rettshistoriske kilder, med vekt på 1814. Det er imidlertid mye mer enn 

1814-stoff å finne via Ubs side, som for eksempel introduksjon til Juridisk 

fakultetsbiblioteks rettshistoriske samlinger.  

http://www.nb.no/ , Nasjonalbibliotekets database, gir adgang til en stor samling 

norsk juridisk litteratur i fulltekst fra 1800-tallet og fremover.  
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https://archive.org/details/gutenberg er et internasjonalt prosjekt som digitaliserer 

litteratur fra hele verden, og som er utrolig innholdsrikt. For eksempel gav et søk på 

«Pufendorf (25/7-16) hele 144 resultater! 

http://www.nb.no/baser/1905/ er en database som ble laget i forbindelse med 100-

årsminnet for unionsoppløsningen i 2005. Basen inneholder en rekke lenker til bl.a. 

kildetekster og annen litteratur. 

https://www.stortinget.no/no/Grunnlovsjubileet/Verktoy/Nasjonalbibliotekets-1814-

bibliografi/  er en base som ble laget i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014, og 

som inneholder en svær samling av kildetekster og litteratur om grunnloven. 

http://avalon.law.yale.edu/ drives av Yale university og er et digitalt bibliotek 

innenfor jus, historie og diplomati (folkerett) med originaltekster av alle slag, først og 

fremst slike som er/var relevante for USA. I boksen Medieval Documents finnes for 

eksempel Magna Carta; under 18. Century Documents 1700 - 1799 finnes for 

eksempel Declaration of Independence og alle de amerikanske statenes 

grunnlovstekster, inklusive den føderale US Constitution, såvel som den franske 

mennekserettighetserklærngen og Blackstone’s Commentaries of the Laws of 

England. Basen er lett å søke i. 

 

Historiske kart: 

Å se på historiske kart kan være en god hjelp til å forstå historiske forandringer på 

grunn av kriger, erobringer, unionsdannelser, etablering av nye stater osv. For 

eksempel vil en sammenligning av Europakartet før den franske revolusjon 1789 og 

etter Wienerkongressen 1815 være en slående illustrasjon av periodens mange 

statsrettslige forandringer.  

http://www.lib.utexas.edu/maps/map_sites/hist_sites.html er et nettsted drevet av 

University of Texas Libraries. Det er en svær samling historiske kart fra hele verden, 

med lenker til alle mulige kartbaser.  

http://www.kartverket.no/Kunnskap/Historie/Kartverkets-historiske-arkiv/ er det 

norske Kartverkets digitaliserte samling av gamle norske kart.  
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DELRAPPORT II FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV 

RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE 

 

 

 

 

I Bakgrunn 

Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap nedsatte den 1. september 2015 en 

arbeidsgruppe for å vurdere innholdet i rettskildelære- og metodefagene, med 

følgende sammensetning: 

Marit Halvorsen, leder 

Jan Erik Helgesen 

Ole-Andreas Rognstad 

Hans Petter Graver 

Benedikte Moltumyr Høgberg 

en representant fra JSU; Ivar Slettedal. 

 

Gruppen fikk følgende mandat: 

Mandat for Arbeidsgruppe til å vurdere innholdet i rettskildelære- og 

metodefagene  

I masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, inngår 

faget Rettskildelære med 5 studiepoeng i JUS1211 og faget Metode med 7 

studiepoeng i JUS4111. Læringskrav og litteratur fremgår av semestersidene for de to 

emnene. 

I møte i Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR) 16. juni 2015 ble det vedtatt 

å nedsette en arbeidsgruppe til å vurdere innholdet i metodefaget. Selv om saken bare 

gjaldt Metode i JUS4111, er det nødvendig at arbeidsgruppen også ser på innholdet i 

faget Rettskildelære i JUS1211. 

Arbeidsgruppen skal komme med forslag til læringskrav og litteratur for de to fagene 

Rettskildelære og Metode. Forslagene skal ligge innenfor rammen av nåværende 

studiemodell for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (med de 

endringer som eventuelt måtte bli gjort under arbeidsgruppens arbeid). Dette 

innebærer at arbeidsgruppen skal legge til grunn at det skal være et fag Rettskildelære 

med 5 sp i JUS1211 og et fag Metode med 7 sp i JUS4111. Arbeidsgruppen kan 

likevel foreslå andre navn på fagene. Videre skal arbeidsgruppen legge til grunn at 

masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo har dagens oppbygning og 

innhold når det gjelder emner og fag (igjen med forbehold for endringer som måtte bli 

gjort under arbeidsgruppens arbeid). 

Arbeidsgruppen har frist 30. juni 2016 for sitt arbeid.» 

 

Gruppen har hatt til sammen 9 møter. Studentrepresentanten var til stede på de fire 

første møtene, men gikk så ut av JSU og også av arbeidsgruppen. JSU ble oppfordret 

til å finne en ny representant, men kom ikke opp med noen. Hans Petter Graver har  

forskningsopphold i England høsten 2016 og har derfor ikke vært med på 

ferdigstillelse av arbeidet.   
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II Delrapport I 

Arbeidsgruppen innga sin Delrapport I om rettskildelærefaget til første studieår til 

behandling i PMR 15/3 2016. Forslagene er fulgt opp og såvel læringskrav som 

litteraturanbefaling og undervisning er reformert i tråd med gruppens forslag. 

Arbeidsgruppen bad 6/6 2016 om utsettelse for annen del av rapporten; dette ble 

innvilget og ny frist ble satt til 31/10 2016. 

 

III Videre arbeid 

Arbeidsgruppen tok så fatt på metodefaget til 4. studieår (JUS4111) og kom frem til 

følgende utgangspunkt for sine overveielser: 

 

Vi har i Norge lang tradisjon for en pragmatisk, argumenterende metode og 

studentene må læres opp i og få øvet sine ferdigheter i denne. I tillegg må 

metodefaget bevisstgjøre studentene om  

- at det finnes alternative metoder, for eksempel slik de læres og praktiseres innenfor 

hhv common-law og kontinental tradisjon; 

- om endringer som pågår i den tradisjonelle norske metoden, særlig med henblikk på 

de siste tiårs økende forekomst og vektlegging av internasjonale rettskilder; 

- om sammenhengen mellom metode og (profesjons)etikk, særlig slik dette kommer 

opp i forbindelse med den enkeltes etiske ansvar for virkninger av sin yrkesutøvelse 

som henger sammen med metodiske valg.  

 

Gruppen legger videre til grunn at det er nødvendig at pensum i fjerde studieår 

inneholder flere perspektiver på metodefaget samtidig som det går i dybden på en del 

tradisjonelle rettskildeproblemer. Disse synspunkter må avspeiles i læringskravene. 

Gruppen har derfor utarbeidet forslag til reviderte læringskrav, jfr. vedlegg. 

 

Den nåværende hovedlitteratur består dels av Ekchoff/Helgesen Rettskildelære, 

5.utgave, Oslo 2001. Arbeidsgruppen er enige om at dette er en verdifull fremstilling 

som langt på vei imøtekommer behovet for en lærebok som tar opp den pragmatiske, 

argumenterende metode våre studenter har behov for. Ulempen med boken er først og 

fremst at den ikke er revidert siden 2001. Undervisningen er imidlertid jevnlig à 

jourført, særlig med henblikk på nytt domsmateriale. Den andre delen av 

hovedlitteraturen er Erik Boes bok Rettskildelære under debatt, Oslo 2012. Formålet 

med å ta denne boken inn i pensum, var å imøtekomme ønsket om å  presenter flere 

og alternative metodesynspunkter og -debatter for studentene.  

 

Arbeidsgruppens umiddelbare oppgave er å vurdere hva som kan gjøres av fornuftige 

forandringer i hva som er hovedlitteratur utfra hva som foreligger av passende tekster. 

Gruppen er kjent med nye bokprosjekter innenfor rettskilde/metodetemaet, men 

eventuelle forslag må forholde seg til allerede eksisterende stoff. Gruppen bemerker 

at det ikke er grunn til å foreta noen forandringer i selve undervisningsopplegget, 

utover det som naturlig følger av eventuelle endringer i studentenes lesestoff. 
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Arbeidsgruppen har vurdert mange tekster, herunder Hans Petter Gravers 

Rettsretorikk, Oslo 2007/2011, Nils Nygaard: Rettsgrunnlag og standpunkt, Bergen 

2004, Tvarnøe og Nielsen, Retskilder og retsteorier, København 2014 samt en lang 

rekke artikler av forskjellige forfattere. Uten å konkludere helt, har gruppen likevel 

arbeidet seg frem til et standpunkt. Som hovedlitteratur foreslås fremdeles 

Eckhoff/Helgesen, men i revidert utgave. Erik Boes bok Rettskildelære under debatt 

bør utgå, ettersom dens verdi som lærebok reduseres av at den diskuterer synspunkter 

fra annen litteratur som studentene bare sjelden har lest. For å imøtekomme 

læringskravene, foreslår arbeidsgruppen at litteraturlisten inneholder tekster som 

adresserer de forskjellige tema som nevnes der. Gruppen mener at det kan være 

hensiktsmessig å inkludere debatten om polycentri, for eksempel gjennom kap. 3 fra 

Erik Boes nevnte bok samt programartikkelen til Henrik Zahle fra Festskrift til 

Torstein Eckhoff, Oslo 1986. Rettsrealismen som metoderetning kan for eksempel 

representeres gjennom kapitlet "Legal realism" fra Raymond Wacks, Understanding 

Jurisprudence, 2. ed, Oxford 2012. Gruppen har flere forslag som tar opp andre 

metodetradisjoner. 

 

Arbeidsgruppen mener også at det bør være rom for å adressere pågående debatter 

gjennom såkalt "flytende pensum"; dette er litteratur som kan være gjenstand for 

hyppige forandringer og som har som mål å la studentene ta del i den aktuelle 

fagdiskusjonen. For tiden kan et «flytende pensum» for eksempel omfatte Gravers 

rettsretoriske metode, og den pågående debatt om Høyesteretts virksomhet slik den er 

diskutert av Anne Robberstad og Anine Kjerulf i Lov og Rett i 2016, supplert med et 

passende arbeid av høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen.  

 

Et eget spørsmål dreier seg om hvordan hovedlitteraturen skal forholde seg til de siste 

tiårs økende forekomst og vektlegging av internasjonale rettskilder. Dette tema kan 

deles i minst 7 punkter: 

 

1) Den generelle folkerettens status som rettskildefaktor i norsk rett. 

2) De internasjonale menneskerettighetskonvensjonenes status som  rettskildefaktor i 

norsk rett. 

3) EØS/EU-rettens status som rettskildefaktor i norsk rett. 

4) Rettskildelæren i den generelle folkeretten. 

5) Rettskildelæren i/vedrørende de internasjonale menneskerettighets konvensjonene. 

6) Rettskildelæren i EØS/EU retten. 

7) Fremmed nasjonal retts status som  rettskildefaktor i norsk rett (lovvalgsreglene). 

 

Arbeidsgruppen mener at ihvertfall punktene 1,2,3,5 og 6 inngår i læringskravene. 

Med hensyn til rettskildelæren i den generelle folkeretten, er det et såpass omfattende 

og særegent tema at det ikke bør inkluderes i det obligatoriske metodefaget i 

rettsstudiet. Lovvalgsregler er også et stort tema, der det kan være tilstrekkelig å 

henvise til hovedproblemstillingene.  
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Det nåværende kapittel 12 i Eckhoff/Helgesen er ikke adekvat for å imøtekomme de 

nevnte temaer som bør inngå i metodefagets internasjonale del.  

 

En viktig premiss for arbeidsgruppens forslag er revisjonen av Eckhoff/Helgesen. 

Som nevnt er undervisningen langt på vei oppdatert av faglæreren, Jan Helgesen. Han 

er nå i samtaler med forlaget om en revidert utgave av boken, som kan være ferdig til 

høsten 2017. I en slik revisjon vil Ole-Andreas Rognstad og Finn Arnesen medvirke 

til nytt kapittel 12, med ansvar for tema EØS/EU-rettens status som rettskildefaktor i 

norsk rett og rettskildelæren i EØS/EU retten.  

 

IV Forslag til vedtak i PMR 

Gruppens konklusjon og anbefaling til PMR er at det ikke gjøres endring i 

læringskrav og hovedlitteratur i metodefaget til 4. studieår (JUS4111) våren 2017. 

Gruppen ber om å få komme tilbake med sitt forslag til reviderte læringskrav og ny 

litteratur våren 2017, som så kan behandles av PMR med henblikk på iverksetting fra 

høsten 2017. 

 

 

Oslo, 31/10 2016 

 

På vegne av arbeidsgruppen 

 

 

 

Marit Halvorsen 
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Læringskrav 

Metode 

  

Kunnskap 

Metodelære gir innsikt i den juridiske tenkemåten innenfor en gitt rettslig tradisjon. 

Studenten skal ha god forståelse av: 

Den norske metodiske tilnærmingen som del av en felles europeisk tradisjon 

Innholdet av dagens norske metodiske tilnærming (rettskildelæren) og hvordan den 

endrer seg 

Ansvaret den enkelte rettsanvenderen har ved varetakelse av rettsordenens krav 

 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

 Argumentere rettslig og begrunne standpunkter til rettsspørsmål 

 Sammenligne hovedtrekk i norske juridisk metode med alternative 

metodetilnærminger, også internasjonale og overnasjonale 

 Se sammenhengen mellom metodesyn og teoretisk tilnærming til retten (som 

for eksempel rettspositivisme, naturrett og rettighetstenkning, rettsrealisme) 

 Reflektere over sitt egen moralske ansvar som rettsanvender 

 

Generell kompetanse 

Metodelæren gir grunnlag for å arbeide med kjente og fremmede rettsområder. 

Metodelæren gir et viktig perspektiv for hele masterstudiet i rettsvitenskap. For øvrig 

vises til omtalen av generell kompetanse i den alminnelige beskrivelsen av 

læringsutbytte for masterstudiet i rettsvitenskap. 
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1. Innledning 

1.1 Arbeidsgruppens oppnevning, mandat og sammensetning 
PMR vedtok 10.11.15 at det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede spørsmål om 

prosedyrekonkurranser.  Det ble fattet dekanvedtak 9.3.16 der arbeidsgruppen ble gitt følgende 

mandat: 

Arbeidsgruppen bes om å vurdere om prosedyrekonkurranser bør implementeres i valgdelen av 

jusstudiet og komme med forslag til modeller for slik implementering. Dette kan gjelde 

prosedyrekonkurranse som eget valgfag, innpassing i bestående valgfag, enten som del av 

undervisning ("obligatorisk element") eller eksamen, eventuelt andre modeller. Det er en 

forutsetning at gruppens anbefalinger skal gi studentene uttelling i form av studiepoeng som gir 

rettigheter i Lånekassen. For hvert alternativ må det redegjøres for hvilke undervisningsressurser 

dette vil legge beslag på og hvordan disse kan utnyttes mest mulig effektivt (f.eks. ved å erstatte 

annen bruk som f.eks. eksamenssensur). Videre bes gruppen om å vurdere og fremlegge forslag til 

evalueringsformer. Endelig må de administrative konsekvensene av modellene vurderes.  

Arbeidsgruppen bes ferdigstille sitt arbeid innen 1. september 2016. 

Arbeidsgruppen består av følgende medlemmer: 

Ingunn Ikdahl (leder) 

Ole Kristian Fauchald 

Ole- Andreas Rognstad 

Elisabeth Ulleberg 

Karoline Spanthus Bjørnfeldt (Studentrepresentant) 

Marius Fuglum og Kristin Steen Slåttå (etter 30.08.2016) (sekretær) 
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1.2 Bakgrunn for arbeidet 
En prosedyrekonkurranse er en fiktiv rettssak. Det arrangeres i dag flere nasjonale og internasjonale 

prosedyrekonkurranser for jusstudenter. Studenter danner selv lag og melder seg på aktuelle 

konkurranser. Hvert lag er avhengig av å ha en faglig veileder/coach, dette er det flere private 

advokatfirmaer som tilbyr. Ansatte ved UiO har i noen grad på ad hoc basis fått godskrivning av timer 

i undervisningsregnskapet dersom de engasjerer seg som veileder for et lag.    

Situasjonen i dag er at det er fattet et forhåndsvedtak der det fremgår at enkelte 

prosedyrekonkurranser gir fritak for et valgemne:  

Deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen, Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA) eller 

Nordisk prosedyrekonkurranse i immaterialrett godskrives etter søknad som ett valgemne. Deltagelse 

etter innledende runde i ELSA Moot Court godskrives etter søknad som ett valgemne. Deltagelse i 

prosedyrekonkurransen JESSUP godskrives etter søknad som inntil to valgemner. Deltagelse i Telders 

prosedyrekonkurranse godskrives etter søknad som ett valgemne. I konkurransene der prosedyren 

foregår på engelsk vil deltagelse kunne gi fritak for kravet om et engelsk valgemne.1 

Tidligere har studenter fått omgjort lån til stipend når de får fritak for valgemne, men Lånekassen 

godtar ikke lenger denne løsningen.  

Etter vedtak fra 2003 bidrar fakultetet med kr. 20 000 til Den nordiske prosedyrekonkurranse under 

forutsetning av at fakultetet stille med lag. Det gis også en bevilgning til masterprogrammet i Public 

International Law som i de siste årene har vært benyttet til å støtte deltagelse av et lag i Telders 

prosedyrekonkurranse. Utover dette gis det ikke støtte til prosedyrekonkurranser. 

Prosedyrekonkurranser gir utvilsomt et stort læringsutbytte, både skriftlig og muntlig, for de 

studentene som deltar, og har virket som et insentiv for etablering av nasjonale 

prosedyrekonkurranser. De medfører også et økt engasjement mellom forskjellige generasjoner av 

studenter ved at eldre studenter eller ferdige kandidater veileder nye lag. Deltagelse på en 

prosedyrekonkurranse vil, uavhengig av fritak i rettsstudiet og støtte i Lånekassen, være positivt å ha 

på CVen.  Det er også god reklame for fakultetet med tanke på både studentrekruttering og 

forskningssamarbeid at lag fra UiO deltar i internasjonale konkurranser.  

  

                                                           
1
 Utdanning som godkjennes i Master i rettsvitenskap – forhåndsvedtak  
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Om de ulike konkurransene  

Konkurranser som per i dag gir fritak for et valgemne: 

Konkurranse Fagområde Tid for gjennomføring Språk  Annet  

Den nordiske 
prosedyre-
konkurranse 
(Sporrong-
Lönnroth) 

Menneskerettig
heter (EMK)  

Hver vår med finale i juni Nordisk  Advokatfirmaet 
Schjødt AS 
veileder.  
Laget fra UiO vant i 
2016  

Nasjonal 
prosedyre-
konkurranse 
(ELSA) 

Internasjonale 
tema, gjerne fra 
1. og 2. 
studieår. Fag 
varierer fra år til 
år.  

Lokale runder gjennom 
høsten. Nasjonal del av 
konkurransen 
gjennomføres i januar 
mellom vinnerlagene fra 
Oslo, Bergen og Tromsø.  

Norsk   Private firmaer 
stiller opp 
vederlagsfritt som 
veiledere  

Nordisk 
prosedyre-
konkurranse i 
immaterialrett 

Immaterialrett Konkurransen starter i 
september, med finaler i 
desember 

Engelsk  Ole-Andreas 
Rognstad er 
involvert som 
koordinator. 
Veiledere er fra 
private 
advokatfirmaer  

ELSA Moot Court WTO Oppstart hver høst. 
Regionale runder feb-april. 
Internasjonal finale i juni  

Engelsk  PluriCourts har 
støttet deltakelse 
én gang, både 
økonomisk og med 
veiledning. 
Tidligere har 
vinneren av den 
nasjonale ELSA-
konkurransen 
deltatt 

Philip C. Jessup 
International Law 
Moot Court 
Competition 

Folkerett Oppstart hver september. 
Regionale runder januar- 
mars. Internasjonal finale i 
april.  

Engelsk  UiO deltok 1996-
2000. Kostnadene 
ved deltakelse har 
gjort at Telders blir 
prioritert. 

Telders  Folkerett Arbeidet foregår gjennom 
et helt år med finaler i 
april. 

Engelsk  UiO har sendt lag 
siden 2011 til 
denne 
konkurransen med 
studenter fra Pil og 
MiR. UiO-laget 
vant i 2012.  
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Andre prosedyrekonkurranser som i dag ikke gir fritak for valgemne: 

Konkurranse  Fagområde  Tid for 
gjennomføring  

Språk Annet 

Juristforeningens 
prosedyrekonkurranse  

Tema hentet fra 
pensum 1. studieår.  
  

Januar til mars. Norsk Sponsor er 
Wikborg Rein 

Juristforeningens EEA 
Moot Court Competition 

EØS-rett September og 
oktober 

Engelsk Ble arrangert 
første gang i 2015, 
i samarbeid med 
ESA. 

ICC Trial Competition Internasjonal 
strafferett  

Arbeid gjennom 
to semestre med 
finaler i mai. 

Engelsk  

Willem C. Vis 
International 
Commercial Arbitration 
Moot 

Internasjonal 
privatrett 

Finale i april.  Engelsk  
 

Foreign Direct 
Investment 
International Arbitration 
Moot 

Internasjonal 
investeringsrett 

Fra juni til 
november 

Engelsk Lag fra UiO i 2014 
og 15 støttet og 
coachet av 
PluriCourts. I 2015 
vant UiO-laget pris 

ELSA European Human 
Rights Moot Court 
Competition 

Menneskerettighete
r 

Fra november til 
februar 

Engelsk 20 lag går til finale 
basert på 
resultater i den 
skriftlige runden 

Jean-Pictet Competition Internasjonal 
humanitærrett 

Fra november til 
mars 

Engelsk 
eller 
fransk 

UiO-lag har prøvd 
å få plass to 
ganger. Utvelgelse 
til deltakelse 
baseres på søknad. 

 

I den Nordiske prosedyrekonkurransen (Sporrong-Lönnroth) deltar det hvert år et lag med studenter 

fra UiO. Laget velges ut og veiledes av advokater fra firmaet Schjødt, og laget får plass til å arbeide 

med forberedelse til konkurransen i firmaets lokaler.   

UiO har deltatt i Telders siden 2011, og i 2012 vant laget fra UiO. Laget består av studenter fra både 

masterprogrammet Public International Law (PIL) og master i rettsvitenskap. Dette laget er ikke 

veiledet eller sponset av private firmaer, så man har vært avhengig av å finne interne som kunne 

påta seg jobben som veileder. For året 2014/2015 fikk veiledere noe godskrivning i 

undervisningsregnskapet for arbeidet. Da Telders ikke har hatt privat sponsor har PIL-programmet 

brukt av sine program-pleiemidler for å finansiere deltakeravgift, reise og opphold (beregnet i 2014 

til ca. 50 000).     

UiO deltar også årlig i den Nordiske prosedyrekonkurransen i immaterialrett, sist år hadde antall 

interesserte studenter økt så mye at man hadde nok studenter til tre lag. Ole Andreas Rognstad og 

Harald Irgens-Jensen fungerer for denne konkurransen som kontaktpersoner mellom UiO og de 

institusjonene fra de andre nordiske landene, samt private advokatfirmaer som stiller med veiledere.  
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I tillegg har det deltatt lag fra UiO  i ELSA Moot Court Competition og sporadisk i Philip C. Jessup 

International Law Moot Court Competition.  

Antall mulige deltakere på lag varierer en del mellom konkurransene. Det kan normalt ikke være 

færre enn to deltakere. Noen konkurranser krever et spesifikt antall deltakere, og andre 

konkurranser setter et tak på antall deltakere, normalt fire eller muligens også seks. Det anslås å 

være snakk om rundt 10-20 studenter hvert år fra UiO som deltar i slike prosedyrekonkurranser. Et 

søk i databasen FS for semestrene vår 2015, høst 2015 og vår 2016 fant vi 9 studenter som hadde 

søkt om fritak for ett valgemne på bakgrunn av deltagelse i en prosedyrekonkurranse. Antallet som 

deltar fra UiO kan være høyere enn dette, da det ikke er krav om å søke om fritak for valgemne på 

bakgrunn av deltagelse.   

Kostnader ved internasjonale konkurranser inkluderer en deltakeravgift som kan komme opp i 2-

3000 kroner per deltaker. I noen tilfeller brukes avgiften til å utligne reiseutgifter mellom lag og til å 

dekke overnatting og mat. I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter der disse ikke er dekket av 

deltakeravgiften. For noen konkurranser kan det være aktuelt med deltakelse først i regionale runder 

og deretter i en finalerunde (eksempelvis ELSA Moot Court Competition). Dette vil øke potensielle 

kostnadene ved deltakelse betydelig. 
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2. Organisering av prosedyrekonkurranser ved andre læresteder 

2.1 Prosedyrekonkurranse ved UiT2 
Universitetet i Tromsø hadde tidligere et eget emne for den Nordiske prosedyrekonkurransen, men 

endret på dette i 2012. Fakultetet hadde fram til endringen det faglige, administrative og 

økonomiske ansvaret for denne. Etter endringen har de nå et eget prosedyreemne som kan inngå i 

graden med 15 studiepoeng på 5. studieår. De har en modell der det ikke er undervisning i emnet. 

Det er imidlertid et obligatorisk krav at studentene har mottatt veiledning og studentene har selv 

ansvaret for å skaffe seg dette, enten ved frivillig veiledning fra faglærere eller eksternt. Etter at 

konkurransen er gjennomført meldes de opp til emnet og studenten har en muntlig presentasjon 

som gir grunnlag for vurderingen. Dette er en muntlig presentasjon av det prosedyreinnlegget som 

ble avholdt i prosedyrekonkurransen.  Presentasjonen bedømmes til bestått/ikke bestått. 

De eneste konkurransene som er forhåndsgodkjente er: 

- Nordisk prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter 

- ELSAs nasjonale prosedyrekonkurranse. 

Øvrige konkurranser må studentene søke om å få godkjent. Man kan ikke melde seg opp til emnet før 

søknad er godkjent. De har siden vedtagelse ikke mottatt noen søknader om godkjennelse av andre 

konkurranser enn de forhåndsgodkjente. Fakultetet godskriver ikke lærere som gir veiledning, og gir 

ingen økonomisk støtte til deltagelse. 

2.2 Prosedyrekonkurranser ved UiB3 
Ved Universitetet i Bergen har de en tilsvarende modell som her, men i stedet for fritak for valgemne 

godkjennes deltagelse som et valgfag. De har ingen undervisning eller prøving i emnet. De godskriver 

kun nasjonale og internasjonale prosedyrekonkurranser. Lokale eller regionale konkurranser, 

herunder kvalifisering til nasjonale eller internasjonale konkurranser, godkjennes ikke. 

Fakultetet bidrar ikke med finansiering eller veiledning. 

  

                                                           
2
 https://uit.no/utdanning/emner/emne?p_document_id=297533&ar=2012&semester=H 

 
3
 http://www.uib.no/emne/JUS330 
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3. Alternative modeller for implementering 
Arbeidsgruppen har på bakgrunn av mandatet diskutert tre ulike tilnærminger til å implementere 

prosedyrekonkurranser i valgdelen:  

1. De eksisterende prosedyrekonkurransene innføres som ett eller flere valgemner ved 

fakultetet. Arbeidsgruppen har diskutert tre ulike modeller for dette. Se kapittel 4 og 7.  

2. Prosedyrekonkurranse som metode kan brukes i undervisning og/eller som evalueringsform i 

eksisterende fag. Se kapittel 5. 

3. Det opprettes et nytt valgemne ved fakultetet med en egen (intern) prosedyrekonkurranse. 

Dette emnet kan kobles opp mot en spesifikk nasjonal eller internasjonal 

prosedyrekonkurranse.  Se kapittel 6.  
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4. Godkjente eksterne prosedyrekonkurranser opprettes som emne  
Dersom de godkjente eksterne prosedyrekonkurransene skal gi uttelling i form av studiepoeng og 

rettigheter i Lånekassen, må det etableres et valgemne hvor prosedyrekonkurransen inngår.  

Gruppen ser tre mulige modeller for organisering av et slikt emne:   

4.1 Minimumsmodellen  
Det opprettes et eget valgemne etter samme modell som hva er gjort for praksis i Juss-Buss og JURK 

ved UiO og for prosedyrekonkurranser ved UiB.  

Det gis ingen felles undervisning, interne lærere som veileder lag får ikke disse timene godtgjort i 

timeregnskapet. Studenter er selv ansvarlig for å melde seg på konkurranser, danne lag og skaffe 

finansiering og veileder for laget sitt.   

Dersom det skal være et emne bør det gjennomføres en evaluering for å kontrollere at 

læringskravene er oppnådd. Det vil ikke anbefales at kun deltagelse er nok for å få bestått. I 

minimumsmodellen er det mest naturlige at evaluering i emnet gjøres ved at ansvarlig faglærer gjør 

en gjennomgang av prosesskriv (på samme måte som evaluering gjøres for Praksisordningen).    

Minimumsmodellen vil i all hovedsak kun være en videreføring av dagens ordning. Studentene vil 

kunne få støtte i Lånekassen, men ikke noe økt undervisningstilbud eller veiledningstilbud fra 

fakultetet.  

Fakultetet vil få registrert studiepoengproduksjon for emnet, men det kan stilles spørsmål ved om 

det er naturlig at UiO skal rapportere studiepoengproduksjon på et emne hvor en ikke bidrar med 

noen form for undervisning.  

Arbeidsgruppen vil ikke anbefale en slik løsning. 

4.2 Ett emne per konkurranse 
Det opprettes ett valgemne for hver konkurranse. Fakultetet velger ut noen prosedyrekonkurranser 

der vi kan tilby undervisning, veiledning og finansiering. Hver konkurranse får en egen emnekode, 

med en egen ansvarlig faglærer.  

Da deltagelse i prosedyrekonkurranser er relativt kostbart, vil kun noen få utvalgte konkurranser 

opprettes som emner, det vil si at det vil være flere konkurranser som i dag gir fritak som ikke vil 

kunne omfattes av ordningen. Det vil fremdeles kunne gis fritak for deltagelse i disse konkurransene.  

Denne modellen er administrativt tung og ressurskrevende. Den er også lite fleksibel dersom det 

skulle komme nye prosedyrekonkurranser eller interessene i fagmiljøet og hos studentene endres. 

Minimumskravet ved fakultetet for å opprettholde undervisning i et emne er at minimum 15 

studenter må gå opp til eksamen i emnet. Denne modellen vil ikke oppfylle dette kravet. 

Arbeidsgruppen vil ikke anbefale en slik løsning.   

4.3 «Faneemne» - et felles emne med felles kjerneundervisning  
Det opprettes et nytt felles valgemne for alle godkjente eksterne prosedyrekonkurranser. 
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Undervisning  

Arbeidsgruppen har diskutert i dybden en modell hvor det opprettes et faneemne. Faneemnet skal 

inneholde åpen kjerneundervisning, det gis mulighet for å få veiledning av interne lærere for de 

enkelte konkurransene og det gjennomføres en evaluering. Studenter skal som i dag selv danne lag, 

finne finansiering og melde seg på aktuelle konkurranser.    

Arbeidsgruppen har i utgangspunktet diskutert at et faneemne bør tilby en åpen, felles 

kjerneundervisning tidlig i høstsemesteret. Undervisningen kan f.eks ha følgende tema:  

- om å skrive prosesskriv 

- om muntlig presentasjon og prosedyreteknikk   

Det eksisterer for tiden et valgemne som kan fungere som forankringspunkt for undervisningen; 

JUS5912 Legal Writing and Oral Advocacy in International Law, se nærmere om dette i punkt 7.2.  

Interne lærere som ønsker dette kan veilede lag og få timer registrert i undervisningsregnskapet på 

bakgrunn av dette. 

Fagansvarlig lærer kan i samarbeid med administrasjonen lage en oversikt over lærere som ønsker å 

stille som veiledere, og hvilke konkurranser de er aktuelle for. Denne oversikten kan publiseres på 

fagets semestersside hver gang emnet går. Studentene må selv ta ansvar for å ta kontakt og spørre 

om veiledning. Det må være frivillig for fakultetets lærere å påta seg slikt veiledningsoppdrag, 

fakultetet kan ikke garantere veiledere for alle konkurranser alle semestre.   

Det er ønskelig at lag som veiledes av private firmaer fortsetter med det. Men med tilbud om felles 

kjerneundervisning og mulighet for å få veiledning av interne lærere kan man avdempe noe av 

forskjellene mellom lag som blir støttet av private firmaer og de som ikke mottar slik støtte.  

Evaluering 

Opprettelse av faneemnet skal bygge videre på hva som tidligere er godkjent og systemer som er på 

plass. Studenter må som tidligere kunne dokumentere deltagelse i de ulike konkurransene for å få 

emnet godkjent.  

Det er videre ønskelig å gjennomføre en utsjekk av at læringskravene er oppnådd. Dette kan 

gjennomføres ved en gjennomgang av prosesskrivet av ansvarlig faglærer (etter modell fra 

Praksisordningen).  

Arbeidsgruppen har videre diskutert de tilfellene der studenter har levert prosesskriv for å kvalifisere 

seg til internasjonale konkurranser, men ikke nådd opp. I disse tilfellene ønsker arbeidsgruppen at 

det skal kunne legges til rette for å gjennomføre en muntlig evalueringsrunde av disse studentene 

slik at de også skal kunne få emnet godkjent, se nærmere om dette i punkt 7.5. 

Arbeidsgruppens vurdering 

«Faneemne-modellen» lager en formell ramme rundt de internasjonale prosedyrekonkurranser. 

Arbeidsgruppen vurderer det faglige opplegget og læringsutbyttet studenter som deltar på disse 

konkurransene som svært god og relevant som del av studiet. Dagens opplegg er først og fremst 

studentdrevet, videre trekkes det inn faglige ressurser fra private firmaer. I «faneemne-modellen» 

ønsker arbeidsgruppen å foreslå en ramme som bygger videre på hva som fungerer godt i dag. 

Samtidig vil denne modellen åpne opp for at flere studenter får anledning til å melde seg på aktuelle 
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konkurranser, da fakultetet kan bidra med noe undervisning. Dette vil bidra til fakultetets synlighet 

internasjonalt. 

Modellen gir fakultetet en unik mulighet til å bygge et miljø for og en kompetanse på 

prosedyrekonkurranser som ikke kan tilbys ved de andre juridiske fakultetene. 

Prosedyrekonkurranser gir både nasjonal og internasjonal anerkjennelse og arbeidsgruppen anser 

det som i fakultetets interesse å bygge opp dette.  
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5. Prosedyrekonkurranser som del av undervisning eller evalueringsform 
Arbeidsgruppen er også bedt om å vurdere muligheten for å bruke prosedyrekonkurranser som 

metode i undervisning eller evalueringsform i eksisterende valgemner. Gruppen er ikke kjent med at 

det finnes konkurranser som en del av fakultetets undervisningstilbud. Derimot finnes det en del 

eksempler på at prosedyre benyttes som en del av undervisningen på masterstudiet og i valgemner. 

Prosedyre brukes allerede i dag som undervisningsmetode i noen valgemner. I valgemnet JUR1285 

Markedsrett er det innlagt et obligatorisk undervisningselement som består av skriftlig 

saksforberedelse og muntlig prosedyre som studentene må ha gjennomført for å gå opp til eksamen. 

Bruk av case og «prosedering» er også metoder som brukes på MARL5120 Maritime Law in Practice: 

Mock Trial. Videre er arbeidsgruppen orientert om at det arbeides med et forslag om å innføre 

prosedyre som evalueringsform på 2. studieår. Ulike elementer av prosedyre inngår også i 

kursundervisningen i det ordinære jusstudiet. 

Arbeidsgruppen er positiv til prosedyre som pedagogisk metode i undervisningen, men det må 

primært være opp til den enkelte ansvarlige faglærer om de mener at dette egner seg for deres 

kursundervisning og valgemner og derfor vil prioritere å bruke undervisningstid på dette. De fleste 

ønsker allerede mer tid til ordinær undervisning - og denne avveiningen må ligge hos ansvarlig 

faglærer. På 1.-4. studieår vil prosedyre først og fremst være aktuelt der hvor det er noe lengre 

kursrekker.  

Ansvarlig faglærere som ønsker å undersøke muligheten for innføre prosedyre oppfordres til å 

studere oppleggene for og eventuelt kontakte ansvarlige faglærere for Markedsrett, Maritime Law in 

practice: Mock Trial eller Legal Writing and Oral Advocacy in International Law for å få informasjon 

om hvordan prosedyre kan integreres i et emne.  

Prosedyre kan også brukes som evalueringsform i eksisterende emner, både valgemner og 

obligatoriske fag. Det er en diskusjon i fagmiljøene på 2. studieår om man skal innføre prosedyre som 

enten evalueringsform eller et obligatorisk opplegg i undervisningen.  Fakultetet har siden 2012 

innført flere varierte evalueringsformer, og fakultetsledelsen er positiv til dette både i valgdel og i de 

obligatoriske emnene. Prosedyre som evalueringsform har noen praktiske implikasjoner som behov 

for flere sensorer (avhenger av størrelsen på emnet og antall kandidater), og er noe mer 

kostnadskrevende enn ordinær skoleeksamen. Arbeidsgruppen anser det å foreslå emner hvor dette 

er aktuelt som noe som ligger innenfor hver ansvarlig faglærers skjønn.  

Arbeidsgruppen er positiv til prosedyre som del av undervisning og som evalueringsform i fag der det 

kan passe inn, og oppfordrer studieårsansvarlige på 1.-5. studieår til å diskutere dette med 

faggruppene, spesielt der hvor det er lange kurs.  
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6. Intern prosedyrekonkurranse 
Arbeidsgruppen har diskutert muligheten for å opprette et nytt valgemne hvor det arrangeres en 

intern prosedyrekonkurranse.  

Noe som kan minne om en slik intern prosedyrekonkurranser tilbys ved fakultetet:   

1. Emnet MARL5120 - Maritime Law in practice: Mock Trial er et tilbud for studenter med 

studierett til masterprogrammet I Martime Law:  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/MARL5120/ 

Dette er et intensivt kurs, 3-4 uker brukes på forberedelse av prosesskriv. Emnet gjør bruk av 

ressurser fra private firmaer som veiledere. Emnet avsluttes med en intern prosedyre hvor dommere 

fungerer som sensorer. Tilbakemeldingene fra emnet er positive, det er et faglig godt opplegg, men 

det krever mye ressurser, både faglig og administrativt.      

2. Emnet JUS5912 - Legal Writing and Oral Advocacy in International Law er et emnetilbud som 

ble opprettet med tanke på studentene på masterprogrammet Public International Law, men 

det er også åpent for studenter på rettsvitenskap og godkjennes som ordinært valgemne.   

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5912/ 

Studenter som avlegger emnet får innføring i og øvd seg på skriftlig og muntlig metode. 

Evalueringsformen i dette emnet er en hjemmeeksamen hvor en jobber problembasert gjennom å 

skrive et prosesskriv. Videre gjennomføres det muntlig eksamen med presentasjon og replikk basert 

på hjemmeeksamen. Emnet har også fungert som rekruttering til Telders International Law Moot 

Court Competition.    

Arbeidsgruppen mener erfaringene både fra de eksterne konkurransene og egne prosedyrebaserte 

emnetilbud tyder på svært god læring for studenter som deltar. Men ressursmessig vil det ikke være 

naturlig å foreslå opprettelse av ett nytt valgemne med egen intern prosedyrekonkurranse. 

Fakultetet har allerede svært mange valgemner, og opprettelse av et slikt nytt emne vil heller ikke 

løse problematikken knyttet til godkjenning i Lånekassen for eksterne prosedyrekonkurranser. 
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7. Nærmere spørsmål knyttet til «faneemnet»   
Arbeidsgruppen har valgt å arbeide videre med opprettelse av et faneemne. Herunder er det noen 

spørsmål som må avklares.  

7.1 Hvilke konkurranser skal kunne inngå i faneemnet?  

Se punkt 1.2 med oversikt over aktuelle konkurranser.  

Arbeidsgruppen har diskutert konkurransene organisert av Juristforeningen og ELSA. Konkurransene 

engasjerer studenter på alle trinn i studiet, og vi ser dem som et svært positivt tiltak. I dag gir 

deltakelse i Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA) fritak for ett valgemne, mens Juristforeningens 

prosedyrekonkurranser ikke gir fritak. Fakultetsansatte bidrar ad hoc til disse konkurransene, og 

studentene henter også inn bistand og finansiering fra dommere, advokater og firmaer. De skiller seg 

imidlertid fra de øvrige konkurransene ved å være av nokså kort varighet, og ha en lavere terskel for 

deltakelse, også med hensyn til hvor langt deltakerne har kommet i studiet.   

Videre er det arbeidsgruppens inntrykk av flere av de internasjonale konkurransene som pr i dag ikke 

er godkjent har både så gode faglige opplegg og nok støtte på fakultetet til at de bør kunne inngå i 

faneemnet.  

Arbeidsgruppen vurderer det slik at dens oppgave er å fremme forslag til permanente rammer for 

prosedyrekonkurransene. Den konkrete og mer detaljerte vurderingene av hvilke konkurranser som 

skal kunne inngå, bør foretas av ansvarlig faglærer. En samlet gjennomgang av om flere av 

konkurransene bør godkjennes, bør gjennomføres av ansvarlig faglærer når de formelle rammene for 

faneemnet er på plass. Ansvarlig faglærer bør også ha ansvaret for fremtidige endringer og 

tilpasninger i hvilke konkurranser som skal godkjennes. 

Detaljert vedtaksgrunnlag for de ulike godkjente prosedyrekonkurransene   

Nordisk prosedyrekonkurranse i immaterialrett, se sak 4:  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-

utvalgsmoter/pmr/moter/2008/pmr5/sakskart.html 

Telders prosedyrekonkurranse, se sak 5: 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-

utvalgsmoter/pmr/moter/2010/pmr9/sakskart.html 

Den nordiske prosedyrekonkurransen, se sak 5:  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-

utvalgsmoter/pmr/moter/2006/pmr6/protokoll_05092006.html 

Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA), se sak 4:  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-

utvalgsmoter/pmr/moter/2007/pmr4/sakskart4.html 

ELSA Moot Court (etter 2011)  
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Prosedyrekonkurransen JESSUP, se sak 11:  

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-

utvalgsmoter/pmr/moter/2005/sakskart/innkalling_150605.html 

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-

utvalgsmoter/pmr/moter/2005/protokoll/protokoll_150605.html 

7.2 Ressursbruk og undervisning 
Undervisningsressurser på faneemnet må stå i et rimelig forhold til andre ordinære valgemner. 

Ordinære valgemner kan tilby opp til 20 timer forelesninger i norske emner og 22 timer forelesninger 

i engelske emner. Dette tilsvarer for fast tilsatte henholdsvis 88,6 og 97,5 klokketimer. Faste tilsatte 

ved fakultetet har 332 klokketimer undervisningsplikt hvert semester, stipendiater har 590 

klokketimer plikt for hele ansettelsesperioden. Økonomisk går et ordinært valgemne på masternivå i 

balanse dersom 15 studenter avlegger eksamen og består.  

Fakultetet innførte i 2008 krav om at valgemner må ha minimum 15 gjennomsnittlig eksamensmøtte 

for å kunne avholde undervisning for påfølgende semester. Valgemner med under 15 

eksamensmøtte kan avholde 4 undervisningstimer veiledning.  

Kjerneundervisningen 

Arbeidsgruppen vil anbefale at faneemnet opprettes med en åpen, felles kjerneundervisning på ca. 

10 undervisningstimer. Dette kan gjøres ved at studenter som melder seg til faneemnet kan delta på 

undervisningen som holdes i emnet JUS5912 - Legal Writing and Oral Advocacy in International Law. 

Leder av arbeidsgruppen har diskutert muligheten med Gentian Zyberi, ansvarlig faglærer i emnet, og 

han er positiv til dette. Oversikt over undervisningen og tema for hver time i JUS5912: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5912/h16/timeplan/index.html 

Ved å benytte undervisningen på emnet JUS5912 som kjerneundervisning på faneemnet er det ingen 

kostnader forbundet med det. Spørsmålet om mulig overlapp mellom de to fagene blir diskutert i 

punkt 7.4 nedenfor.  

Det er ikke alle konkurranser som går på høstsemesteret og arbeidsgruppen ønsker derfor å anbefale 

at faneemnet opprettes med både vår og høsttermin. Det anbefales at ansvarlig faglærer kan tilby 

opp mot 4 undervisningstimer veiledning på våren, dersom det er studenter som melder seg til dette.   

Coach/veileder 

I praksis krever vellykket deltakelse i en internasjonal konkurranse og maksimalt læringsutbytte at et 

lag har en dedikert veileder som kan bruke tilstrekkelig tid, samtidig er det nokså få studenter som 

får glede av tilbudet. Fakultetet har begrenset med lærerressurser. Da hvert lag til en 

prosedyrekonkurranse er på ca. 3-5 studenter kan en ikke legge opp til at hvert lag får like mange 

timer veiledning som et ordinært valgemne har undervisning. Samtidig bør en gi noen timer slik at 

ansatte som ønsker det har mulighet til å prioritere dette, og opplever at fakultetet anerkjenner det 

omfattende arbeidet som legges ned. Å være veileder for et lag er typisk oppgaver som utenlandske 

og norske stipendiater og postdoktorer kan påta seg. Mange av disse har erfaring fra slike 

konkurranser, og vil kunne bruke slik deltakelse til å utvide sitt faglige kontaktnett. 
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Deltagelse fra interne lærere vil bare være aktuelt for lag som ikke allerede har full veiledning fra 

private advokatfirmaer. Det er vanskelig å forutse hvor mange interne veiledere som ønsker å stille 

hver gang emnet går. Arbeidsgruppen foreslår at det settes et tak på hvor mange interne 

veiledningstimer som kan bevilges i løpet av ett studieår, for at kostnadene forbundet med emnet 

ikke skal bli for store i forhold til ordinære valgemner. Arbeidsgruppen vil foreslå at interne som 

stiller som slik veileder for ett lag kan få opp til 50 klokketimer godskrevet for dette, videre vil 

arbeidsgruppen foreslå at det settes et tak på maksimalt 200 klokketimer til veiledning hvert år. 

Arbeidsgruppen ønsker at det legges opp til at det først og fremst er engelskspråklige midlertidige 

tilsatte, eller andre som ellers har vanskelig for å få dekket undervisningsplikten sin, som godkjennes 

som veiledere for prosedyrekonkurranser. Det bør ligge til ansvarlig faglærer å godkjenne interne 

som veiledere og samtidig påse at antall interne ikke overstiger maksimalt antall timer som kan 

brukes til emnet. Arbeidsgruppen er blitt informert om at PluriCourts vil arbeide for at deres 

utenlandske postdoktorer og stipendiater skal påta seg veiledningsoppgaver. 

Det vil være begrenset hvor mange interne lærere som har tid og anledning til å stille som veiledere 

hvert semester. Private firmaer stiller med veiledere for noen lag, og opprettelse av dette faneemnet 

vil ikke endre de ordningene som allerede er på plass. Det bør arbeides for økt involvering av 

advokatfirmaer som veiledere. Derfor mener arbeidsgruppen at det bør være mulig å få godskrevet 

noen timer for interne veiledere selv om det også gis noe veiledning fra advokatfirmaer, i det minste i 

en overgangsfase.  

Ansvarlig faglærer og konkurranseansvarlige  

Det må utpekes en ansvarlig faglærer for faneemnet.  

Ansvarlig faglærer for faneemnet må ha interesse og kjennskap til prosedyrekonkurranser. I dette 

vervet vil det trolig ligge en god del mer administrasjon enn for andre emner. Emnet vil favne om 

mange ulike prosedyrekonkurranser, og fagansvarlig vil måtte regne med å bruke noe tid på 

informasjon, koordinering og kontakt med interne og eksterne veiledere. Imidlertid er det vanskelig å 

fastslå hvor mye arbeid ansvarlig faglærer må bruke på slik koordinering 

I tillegg til ansvarlig faglærer mener arbeidsgruppen at det hver gang faneemnet avholdes bør finnes 

en konkurranseansvarlig eller veileder som er ansvarlig for de aktuelle prosedyrekonkurransene. 

Disse må ha god kjennskap til den enkelte konkurransen, og kunne fungere som bindeledd og 

koordinator mellom den ansvarlige faglæreren og det enkelte lag. Konkurranseansvarlig for lag som 

får støtte fra advokatfirmaer kan nomineres fra advokatfirmaet for godkjenning av den ansvarlige 

faglæreren. Også i andre situasjoner kan eksterne kan være konkurranseansvarlige etter vedtak fra 

den ansvarlige faglæreren. Dersom det oppstår tvist om noen skal oppnevnes som 

konkurranseansvarlig vil det etter arbeidsgruppens oppfatning være naturlig at studieårsansvarlig for 

5. studieår eller studiedekanen tar stilling til spørsmålet. Det bør være opp til konkurranseansvarlig 

lærer å eventuelt engasjere andre til å gjennomføre veiledning.   

For de konkurransene der det er en intern faglærer som fungerer som koordinerende bindeledd og 

ikke som veileder bør det kunne gis opp mot 10 klokketimer godskrivning for dette.  

Arbeidsgruppen ønsker videre å anbefale at ansvarlig faglærer godskrives noen ekstra timer de to 

første årene faneemnet gis, som et etableringsbidrag, for å få på plass de siste detaljene knyttet til 

faneemnet, finne personer og utarbeide en fornuftig arbeidsdeling mellom seg selv, 
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konkurranseansvarlig og veiledere. Arbeidsgruppen foreslår at ansvarlig faglærer gis 10 

undervisningstimer godskrivning i undervisningsregnskapet de to første årene emnet gis.      

Økonomisk beregning 

Se vedlegg 1. Faneemnet vil koste mye mer enn andre ordinære valgemner. Et ordinært valgemne 

går i økonomisk balanse med ca. 15 eksamensmøtte, dette emnet vil koste fakultetet opp mot 

100 000-200 000 hvert år. Imidlertid er fakultetets kostnader forbundet med dette svært begrenset i 

forhold til hva private advokatfirmaer stiller opp med av arbeidstimer knyttet til veiledning/coaching 

og finansiell støtte for deltagelse. Arbeidsgruppen anser det at fakultetet selv bidrar med noe 

undervisningsressurser og eventuell finansiell støtte til deltagelse som et viktig signal om at vi anser 

det som verdifullt for våre studenter å kunne delta på slike konkurranser. Faneemnet bygger en 

ramme som legger til rette for videre samarbeid med de private advokatkontorene, og kan virke 

utjevnende for konkurranser som ordinært ikke blir støttet av private advokatkontorer, men har et 

godt faglig opplegg som det er ønskelig at fakultetets studenter skal kunne delta på.     

Merk at kostnadsberegningen er det arbeidsgruppen anslår til å være maksimal kostnad per år. Det 

er vanskelig å beregne hvor mange lag, konkurranser og interne lærekrefter som vil engasjere seg 

hvert år, og trolig vil det variere. 

7.3 Hvor ofte skal emnet gis?  
Arbeidsgruppen har vurdert om emnet kun bør gå én gang i året, for å legge seg tettest opp mot de 

ordinære valgemnene. Imidlertid er det en praktisk utfordring at konkurransene skjer på ulike tider 

av året.  

På listen over konkurranser fremgår det at Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 

starter i vårsemesteret og avsluttes i høstsemesteret. I tillegg foregår Den nordiske 

prosedyrekonkurransen i sin helhet i vårsemesteret. De andre konkurransene starter hver høst. 

Dersom emnet kun skal gå én gang i året, er det derfor naturlig at emnet legges til høstsemesteret. 

Emnet JUS5912 hvor kjerneundervisningen avholdes er også lagt til høstsemesteret. 

Dersom faneemnet skal gå både vår og høst er det vanskelig å argumentere for å tilby 

kjerneundervisning for et så lavt antall studenter hver vår, da det kun vil være studentene som skal 

delta i Foreign Direct Investment International Arbitration Moot og Den nordiske 

prosedyrekonkurransen som er aktuelle. Imidlertid er det problematisk dersom studenter som deltar 

i disse konkurransene skal stå helt uten undervisningstilbud. 

Arbeidsgruppen vil på bakgrunn av dette anbefale at faneemnet går både vår og høst, men at full 

kjerneundervisning skal følge emnet JUS5912 som ligger til høstsemesteret. For å kompensere for 

den manglende kjerneundervisningen i vårsemesteret kan ansvarlig faglærer tilby opp mot 4 

undervisningstimer veiledning hver vår, dersom det er lag som stiller til aktuelle konkurranser og de 

ønsker slik veiledning fra fakultetet.   

Arbeidsgruppen vil anbefale at emnet opprettes med oppstart første gang høsten 2017, slik at 

vårsemesteret kan brukes til å få på plass de siste detaljene knyttet til emnet.  
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7.4 Størrelse på faget  
De juridiske fakultetene i Bergen og Tromsø har fastsatt prosedyrekonkurranseemnene sine til 15 

studiepoeng (stp). Ved vårt fakultet godskriver vi 10 stp for de fleste av konkurransene, men JESSUP 

gir i dag fritak for 20 stp.   

Prosedyrekonkurransene er allerede vurdert til å ha lik arbeidsbelastning som et valgemne på 10 

studiepoeng, det vil si at det ikke er rom for å tillegge mye undervisning/litteratur/evalueringstid, 

dersom faneemnet også skal være på 10 studiepoeng. 

Arbeidsgruppen har diskutert om det kan være overlappsproblematikk knyttet til å bruke 

forelesningene i JUS5912 som kjerneundervisning i faneemnet. I dag kan studenter som har fått 10 

studiepoeng ved å avlegge JUS5912 få fritak for ytterligere 10 stp ved å delta i en av de godkjente 

konkurransene. Spørsmålet er om dette synet skal videreføres.  

Det er neppe tvil om at det å skrive prosesskriv og forberede og gjennomføre deltagelse i en av de 

godkjente prosedyrekonkurransene er arbeidskrevende nok til å tilsvare et valgemne på 10 

studiepoeng i seg selv, også om man ser bort fra kjerneundervisningen. Studenter som eventuelt 

skulle velge å avlegge begge emnene vil ikke velge «lette studiepoeng». Fakultetet godtar at det kan 

være noe overlapp mellom emner: det er vedtatt at overlapp mellom to emner på mindre enn 1/3 

registreres som null overlapp. 

Samtidig vil de to valgemnene JUS5912 og faneemnet ha en del felles undervisning, og 

læringskravene vil til en viss grad være overlappende. Å gi full godskriving for begge emner til tross 

for dette, kan gi en uheldig signaleffekt.  

Læringsutbyttet i faneemnet er imidlertid primært knyttet til den praktiske utførelsen av å skrive 

prosesskriv og delta i en konkurranse. Studentene på faneemnet vil måtte sette seg svært grundig inn 

i både nye og detaljerte rettsspørsmål, samt i særlige prosessuelle og institusjonelle spørsmål knyttet 

til den spesifikke domstolen konkurransen pretenderer å gå foran. Emnet JUS5912 er bredere og mer 

generelt lagt opp. Undervisningen er ment å kunne ha en utjevnende effekt mellom lag som får stor 

grad av støtte og veiledning fra advokatfirmaer m.v., og de som ikke får dette. 

Arbeidsgruppen anbefaler at faneemnet opprettes til 10 stp. Etter en helhetsvurdering mener 

gruppen at det også er forsvarlig å ikke registrere overlapp mellom faneemnet og JUS5912. Vi 

oppfordrer imidlertid ansvarlig faglærer til å se nærmere på dette når det utarbeides forslag til 

læringskrav, i dialog med studieårsansvarlig og ansvarlig faglærer for JUS5912.   

7.5 Forslag til læringskrav og litteratur  
Ettersom kjerneundervisningen vil være felles med JUS5912, foreslår arbeidsgruppen at faneemnet 

også bruker samme litteratur. 

Læringskravene bør imidlertid fremheve det som skiller faneemnet fra JUS5912: Gjennom deltakelse 

i en slik konkurranse vil studentene få erfaring med den praktiske utførelsen av gjennomføring av 

rettssaker. De vil få god forståelse av prosessuelle og institusjonelle spørsmål knyttet til den 

domstolen konkurransen pretenderer å gå for.  De vil få god kjennskap til både faglige og 

skrivetekniske sider av det å utarbeide prosesskriv i forbindelse med en rettssak. De vil også lære 

prosedyreteknikk, og få erfaring med både forberedte innlegg og det å håndtere spørsmål og 

motargumenter underveis. 
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Den nærmere utformingen av læringskravene utføres av faglærer. 

7.6 Økonomisk støtte til reise og opphold forbundet med konkurransene  
Ved å delta i internasjonale konkurranser påløper det noen kostnader forbundet med deltakeravgift, 

reise og opphold. For mange lag får de dette dekket av sin sponsor, dvs. det advokatfirmaet som også 

stiller med veiledere. Dette er hovedregelen i dag, og forslaget om faneemnet legger ikke opp til 

endringer rundt dette. Men flere konkurranser er ikke sponset av private advokatfirmaer, og 

arbeidsgruppen ønsker at forslaget med faneemnet skal ha en utjevnende effekt mellom lag som er 

sponset og ikke sponset.  

Arbeidsgruppen foreslår at fakultetet setter av en pott på 100 000 årlig. Lag som ikke har private 

sponsorer kan søke om støtte til utgifter forbundet med deltakelse i konkurransene. Slike søknader 

sendes undervisningsplanlegger for emnet. Det må settes en frist for slike søknader, slik at 

søknadene kan vurderes opp mot hverandre. Ansvarlig faglærer bør innstille og sende det til 

studieårsansvarlig og studiedekan for godkjenning.  

I forbindelse med deltagelse i Telders har PIL-programmet brukt ca. 50 000 årlig for å sende ett lag til 

den internasjonale konkurransen. Det er sannsynlig at en pott på 100 000 ikke vil kunne 

imøtekomme alle potensielle søknader om midler. Når midlene skal fordeles, skal lag uten sponsorer 

prioriteres. Videre bør støtten primært gå til å dekke deltakerutgifter, sekundært til å dekke 

reiseutgifter. Kun unntaksvis kan det gis støtte til utgifter utover dette.  

Budsjettprosessen for 2017 er avsluttet med tanke på innspill om midler til nye prosjekter. 

Arbeidsgruppen anbefaler at dette spilles inn til budsjettprosessen for 2018. Det er opp til dekanatet 

å godkjenne slike innspill. Arbeidsgruppen har blitt informert om at PluriCourts er villig til å stille til 

rådighet 80 000 kr per år de to første årene i form av støtte til deltakere som også er interesserte i å 

skrive en studentavhandling om tematikk knyttet til internasjonale domstoler. 

7.5 Evalueringsformer 
Arbeidsgruppen har diskutert ulike måter å gjennomføre evaluering i faneemnet:    

- dokumentasjon på deltakelse i prosedyrekonkurransen 

- gjennomgang av prosesskriv studenten har levert i forbindelse med prosedyrekonkurransen   

- å arrangere en muntlig eksamen ved fakultetet, individuell eller sammen med laget man 

deltok i prosedyrekonkurransen med   

Arbeidsgruppen har vurdert det slik at det ikke skal være nok kun å dokumentere deltagelse på en 

konkurranse, ansvarlig faglærer må i tillegg sjekke at læringskravene er oppnådd.   

En muntlig eksamen ved fakultetet vil være vesentlig mer ressurskrevende enn en gjennomgang av 

prosesskriv. Da faneemnet ikke legger opp til en egen intern prosedyrekonkurranse med ett fagfelt 

og én case, men at studentene på emnet er fordelt på mange ulike eksterne prosedyrekonkurranser, 

er det også noen praktiske utfordringer knyttet til å gjennomføre muntlig eksamen for en så variert 

gruppe. 

Arbeidsgruppen vil anbefale at evalueringsformen i faneemnet er, i tillegg til dokumentasjon på 

deltagelse i en godkjent konkurranse, innlevering av prosesskrivet knyttet til prosedyrekonkurransen 
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studenten har deltatt i. Denne vurderes til bestått/ikke bestått av ansvarlig faglærer etter samme 

modell som gjøres for Praksisordningen.  

Ordinært leverer hvert lag to prosesskriv. Arbeidsgruppen anbefaler at ansvarlig faglærer gis 3 

klokketimer godskrivning i eksamensregnskapet for gjennomgang av disse.   

Arbeidsgruppen har videre diskutert om studenter som deltar i innledende runder for å få deltagelse i 

en internasjonal konkurranse også skal ha anledning til å få faneemnet godkjent. Høstsemesteret 

2016 har det f.eks. vært påmeldt tre lag fra UiO til den nordiske prosedyrekonkurransen i 

immaterialrett, der bare ett lag fra hvert land kan gå til finalene. Alle lagene må imidlertid 

gjennomføre en muntlig prosedyre på fakultetet for å få fritak for studiepoengene. Arbeidsgruppen 

mener at valgemnet ikke bør kunne tas uten å ha deltatt i en muntlig del. Gruppen er positiv til at 

studenter som ikke kommer så langt til å få reise til den internasjonale konkurransen også skal få 

anledning til å få en muntlig prøvning og få emnet godkjent. Ansvarlig faglærer må i disse tilfellene 

vurdere de enkelte tilfellene i samråd med konkurranseansvarlig, og evt. gjennomføre en muntlig 

evalueringsrunde for disse studentene.  Det er viktig med en god ramme og en kvalitetssikret 

evaluering for de som da skal ha en intern muntlig høring ved fakultetet. Arbeidsgruppen vil her 

anbefale at det i tillegg til ansvarlig faglærer deltar en ekstern sensor, fortrinnsvis med 

arbeidserfaring som dommer.  

Arbeidsgruppen vil anbefale at faneemnet har følgende evalueringsform:  

- Innlevering av prosesskriv og  

- Dokumentasjon på deltagelse i godkjent konkurranse, eller muntlig evaluering for de lag som 

deltar i innledende runder    

7.6 Private firmaer og reklame  
Arbeidsgruppen har diskutert det at prosedyrekonkurransene i stor grad er sponset av private 

advokatfirmaer. Private firmaer deltar med store faglige ressurser som veiledere for lag som deltar, 

og flere firmaer stiller også med finansiell støtte til deltakeravgift, reise og opphold forbundet med 

konkurransene.  

Jusstudiet har et stort innslag av eksterne lærer- og sensorkrefter, og våre studenter er ikke ukjente 

med å møte fagpersoner som arbeider i det private. Videre har arbeidsgruppen lagt vekt på at de 

private firmaene bidrar på et faglig høyt nivå. Uten deres bidrag hadde det vært vanskelig for så 

mange lag som deltar i dag, å delta. Det firmaene bidrar med i dag med tanke på arbeidstimer og 

finansiering vil fakultetet ikke kunne overta, og uten deres bidrag ville mange studenter gått glipp av 

et godt faglig tilbud. Arbeidsgruppen har lagt vekt på at det er ønskelig å få på plass et rammeverk 

som kan legge til rette for videre samarbeid.   

Noen firmaer har tidligere etterspurt mulighet for å kunne «reklamere» for sitt opplegg på UiOs 

nettsted. Ved etableringen av et faneemne bør det kunne holdes et felles, åpent informasjonsmøte 

ved semesterstart der de får mulighet for å kunne dele slik informasjon.    

7.7 Opptak og oppmelding til emnet  
Arbeidsgruppen foreslår at emnet skal være åpent for studenter med studierett på fakultetets 

masterprogrammer. Emnet opprettes i FS og studenter melder seg til emnet innen ordinære frister i 

Studentweb.  
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Studenter er selv ansvarlig for å melde seg på aktuell konkurranse og danne lag. Innholdet i emnet er 

i all hovedsak den praktiske deltagelsen i en konkurranse, og fakultetet kan ikke garantere plass i 

konkurransen. Det kan av denne grunn være noen flere som melder seg til emnet enn det antall som 

faktisk gjennomfører emnet.      

Etter diskusjon med Fagstøtte ved UiO sentralt er det tatt opp om det er problematisk at UiO vil ha et 

emne hvor vi ikke har full kontroll på hvem som får delta på de ulike lagene. Det at UiO tilbyr et emne, 

og studenter har studierett til emnet vil ikke gi en uforbeholden rett til å avlegge emnet. Også for 

andre emner vil f.eks. begrensning i gruppestørrelse gjøre at studenter ikke får delta på alle emner 

de ønsker. For emnet Praksisordningen kan fakultetet heller ikke kan garantere den praksisplassen 

som en student ønsker seg, men der gis praksisplassene ut etter loddtrekning. For valgemnene 

knyttet til JURK og JussBuss er det allerede disse enhetene som velger ut hvem som skal få 

arbeidsplass.  

Arbeidsgruppen mener at en ordning der private er med på å velge ut lagene derfor er akseptabelt. 
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8. Arbeidsgruppens anbefaling 
Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes et faneemne i prosedyrekonkurranser. Innholdet i emnet 

er deltagelse i godkjente prosedyrekonkurranser. Arbeidsgruppen anbefaler at ansvarlig faglærer 

gjennomgår alle aktuelle konkurranser og lager en innstilling til hvilke konkurranser som skal kunne 

inngå i faneemnet.  

Emnet skal være på 10 studiepoeng og har ingen overlapp mot andre emner ved fakultetet. 

Det er ønskelig å tilby kjerneundervisning og at interne kan påta seg oppdrag som veileder/coach for 

lag. Arbeidsgruppen foreslår at interne kan få opp mot 50 klokketimer godskrevet i sitt 

undervisningsregnskap for å påta seg dette, med en total ramme på maksimalt 200 klokketimer per 

år for alle konkurranser.    

Emnet skal gå både vår og høst, men det gis kun tilbud om kjerneundervisning hver høst. Emnets 

kjerneundervisning er forelesninger som gis på emnet JUS5912    

Studenter melder seg til emnet innen ordinære frister i Studentweb. Studentene er selv ansvarlig for 

å danne lag, melde seg på konkurransen og finne veileder til laget sitt. 

Det anbefales at fakultetet setter av en pott på 100 000 kr per år. Lag som ikke er sponset av private 

firmaer kan søke om midler til deltakeravgift, reise og opphold forbundet med konkurranser.  

Det må oppnevnes en ansvarlig faglærer for emnet. Arbeidsgruppen anbefaler at ansvarlig faglærer 

kan godskrives totalt 20 undervisningstimer i undervisningsregnskapet fordelt på de to første årene 

som et etableringsbidrag. Det anbefales videre at det oppnevnes konkurranseansvarlige for hver 

aktuelle konkurranse og interne konkurranseansvarlige kan få opp mot 10 klokketimer godskrevet for 

dette per år.     

Emnets evalueringsform er dokumentasjon på deltagelse i aktuell konkurranse og en gjennomgang 

av prosesskriv av ansvarlig faglærer. Selve deltagelsen kan erstattes av en muntlig høringsrunde for 

studenter som har deltatt på innledende runder, men ikke kommet til finalen. Karakterregel er 

bestått/ikke bestått.   

Vedlegg:  
1. Kostnadsberegning  

2. Dekanvedtak fra 09.03.2016 

3. Notat fra Gentian Zyberi til PMR  

4. Notat fra administrasjonen til PMR datert 24.09.2015 

5. Notat Mooting as a Subject at UiO 2013 

6. Notat Ole Kristian Fauchald og Nicolai Nyland til PMR 2005. 

7. Emnebeskrivelse fra UiTø 

8. Emnebeskrivelse fra UiB 

9. Søknad om godkjenning av prosedyrekonkurranse i immaterialrett fra 2. mai 2008 

10. Søknad om godkjenning av prosedyrekonkurranse i Telders fra 13. nov 2010 

11. Fremleggsnotat godkjenning av Nasjonal prosedyrekonkurranse ELSA fra 09.05.2007 

12. Vedtak fra 15.06.2005 om Jessup  

13. Søknad om godkjenning av Juristforeningens prosedyrekonkurranser 
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1. Kostnadsberegning

Utgifter 

Kjerneundervisning 

Allerede integrert i JUS5912 høstsemesteret 0 

4 undervisningstimer veiledning vårsemesteret 7 800 

Sats for en undervisningstime er 1950 

Sats for en klokketime er 390 

Ansvarlig faglærer 

Fradrag i undervisningsregnskapet 
10 undervisningstimer i 
oppstartsbidrag i to år  39 000 

Konkurranseansvarlige 

For hver enkelt konkurranse 

Fradrag i undervisningsregnskapet 

Per konkurranse 10 klokketimer 

Antall konkurranser 5 19 500 

Coach/veiledere 

Private firmaer 0 

Interne lærere 

Fradrag i undervisningsregnskapet 

Per lag 50 klokketimer 

Maksantall hvert semester 200 klokketimer 78 000 

Økonomisk støtte til deltageravgift, reise og 
opphold  

100 000 

Evaluering 

Godskriving per konkurranse 3 klokketimer 15 

Antall konkurranser hvert år kan variere, per nå er 
det kanskje 4-5 lag fra UiO som deltar i ulike 
konkurranser  5 4 793 

Sats for sensur er 319,5 kr per time 

Totalt 249 093 

Totalt senere semestre 210 093 

Inntekten dersom 15 studenter avlegger emnet er 
på ca. 53 000 
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Vedlegg 2
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4
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Vedlegg 5
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Vedlegg 6
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VEDLEGG 7:  

EMNEBESKRIVELSE VED UITØ 

HØST 2012 

JUR-3612 Prosedyrekonkurranse - 15 stp 
Sist endret: 16.11.2012 

Ansvarlig fakultet 
Det juridiske fakultet 

Emnetype 
Prosedyrekonkurranse er et enkeltemne på masternivå. 

Emnet inngår i femårig master i rettsvitenskap ved UiT. 

Emnebeskrivelsen må sees i sammenheng med Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved 

Universitetet i Tromsø sist endret 6.6.2011, Fagplan for femte avdeling ved masterstudiet i rettsvitenskap 

ved Universitetet i Tromsø vedtatt 22.2.012 og Reglementet for den valgfrie delen av masterstudiet i 

rettsvitenskap sist endret 22.2.2012. 

Opptakskrav 
Emnet kan tas av fakultetets studenter som en del av den valgfrie delen på femte avdeling, jf. Studieplan for 

graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, punkt 4. Andre kan etter søknad gis opptak til 

emnet, jf. Reglement for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap (reglementet) § 5. For 

fakultetets studenter forutsetter opptak til emnet bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap, jf. 

Reglementet § 6 nr. 3.  

Innhold 
Spesialfaget bygger videre på de kunnskaper og ferdigheter studentene har tilegnet seg gjennom de øvrige 

avdelinger. I den ordinære undervisningen inngår både prosedyretrening og andre muntlige presentasjoner. 

I spesialfaget skal studentene bygge videre på allerede akkumulerte ferdigheter i muntlig presentasjon av 

juridisk argumentasjon. 

Spesialfaget forutsetter videre at studentene har tilegnet seg de grunnleggende prinsipper i faget 

sivilprosess. 

Spesialfaget omhandler evnen til muntlig fremstilling av juridisk argumentasjon for en norsk eller 

internasjonal domstol. Hovedformålet er at studentene på en forsvarlig måte skal kunne gi dommerne det 

nødvendige grunnlag for å treffe en korrekt avgjørelse. Herunder skal studentene evne å formulere 

problemstillingene ut fra det oppgitte faktum, fremstille argumentasjonen systematisk og pedagogisk, samt 

legge ned en korrekt påstand. I faget inngår også forståelse for den kultur og kutyme som opptreden i en 

rettssal innebærer. 

Spesialfaget Prosedyrekonkurranse vil også ha et fagspesifikt innhold avhengig av hvilken 

prosedyrekonkurranse studentene deltar i. Ofte vil temaet være internasjonalt, som menneskerettigheter, 

men dette er ikke et krav.  

Hva lærer du 

63



Kunnskap: 

Etter bestått spesialfag skal studenten ha: 

- Avansert kunnskap om teori for prosedyreteknikk. Herunder inngående kunnskap om problemformulering, 

argumentasjonsteknikk og påstandsformulering. 

- Avansert kunnskap om rettssalskulturen for den type sak de er bedt om å føre. Herunder inngående 

kunnskaper om hvilken opptreden som er forventet av en prosessfullmektig på det enkelte trinn av saken. 

- Avansert kunnskap om det konkrete rettsspørsmål som det skal prosederes over, for eksempel 

ytringsfrihet, hvis dette er tema for prosedyrekonkurransen. 

- Inngående kunnskap om problemstillingens større kontekst, for eksempel menneskerettigheter hvis 

problemstillingen er ytringsfrihet. 

- Inngående kunnskap om prosessreglene for den type sak de skal føre. 

- Inngående kunnskap om aktørene i saken, herunder partenes perspektiv på selve prosessen. 

Ferdigheter: 

Etter bestått spesialfag skal studenten kunne: 

- Bringe inn og få fremdrift i en sak for domstolen. 

- Vite hvordan man opptrer ovenfor en dommer og andre aktører i en rettssal. 

- Fremstille og kommunisere det rettslige innholdet i en sak slik at den gir et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag, 

herunder kunne legge ned en korrekt påstand. 

- Argumentere på en rettslig overbevisende måte, herunder balansere partens interesse med det juridisk 

forsvarlige. 

- Ha forståelse for hvordan en rettsprosess påvirker partene (de sivile). 

- Bruke tilegnede kunnskaper til å holde seg faglig oppdatert fremover og til å videreutvikle sine 

ferdigheter innenfor faget prosedyre. 

- Identifisere og reflektere over yrkesetiske dilemma som arbeid overfor en domstol kan lede til. 

Se for øvrig Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, pkt. 1, siste avsnitt. 

Undervisnings- og eksamensspråk 
Undervisnings- og eksamensspråket er som hovedregel norsk. 

Undervisning 
Fakultetet tilbyr ikke undervisning i emnet. 

Arbeidsform: 
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Arbeidsformen avhenger av hvilken prosedyrekonkurranse studentene deltar i. Enkelte 

prosedyrekonkurranser gir en nokså utførlig innledning til de aktuelle problemstillinger, mens andre 

konkurranser stiller større grad til en selvstendig tilnærming. Alle konkurransene er uansett "case"-basert, 

dvs. at studentene skal føre en hypotetisk sak utfra et forhåndsdefinert faktum. Ved dette arbeidet mottas 

veiledning fra jurister med erfaring fra domstolene, enten som dommer eller advokat. 

Fakultet oppnevner ikke veiledere. 

At slik veiledning er mottatt, er et vilkår for at prosedyrekonkurransen skal godkjennes som spesialfag. 

Studentene vil også få tilbakemeldinger fra de som opptrer som dommere i prosedyrekonkurransen.  

Eksamen 
Eksamensformen er en muntlig presentasjon av det prosedyreinnlegg som er avholdt under 

prosedyrekonkurransen. Sensorene vil også ha anledning til å stille spørsmål til kandidatene. 

Vurderingsuttrykket er bestått/ikke bestått. 

Kandidater som fremstiller seg til eksamen i spesialfag og blir bedømt til ikke bestått, har rett til å 

kontinuere, jf. Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø § 22. 

Arbeidskrav: 

Studentene må ha deltatt i en prosedyrekonkurranse - nasjonal eller internasjonal - og de må ha mottatt 

veiledning i den anledning. 

Liste over godkjente prosedyrekonkurranser finner dere her.  

Timeplan 
Se timeplan 

Pensum 
Pensum kan variere, og studentene forventes å kunne sette seg inn i pensum skrevet på både nordiske språk 

og engelsk. Pensum er ikke forhåndsdefinert da det er avhengig av hvilken prosedyrekonkurranse 

konkurranse studentene deltar i.  
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Vedlegg 8:  

Emnebeskrivelse fra UiB 

 

Førehandsgodkjend prosedyrekonkurranse 
 Studiepoeng15 
 UndervisingssemesterVår, Haust 
 EmnekodeJUS330 

 Talet på semester1 
 Ressursar 

o Timeplan 
o Litteraturliste 

Mål og innhald 

Godskriving av valgemne forutsetter at deltakelse på forhånd er godkjent 
av fakultetet, samt bestått prøving. Forhåndsgodkjenning kan kun søkes 

for nasjonale og internasjonale prosedyrekonkurranser. Lokale eller 
regionale konkurranser, herunder kvalifisering til nasjonale eller 

internasjonale konkurranser vil ikke kunne forhåndsgodkjennes (dette 
gjelder ikke hvor kvalifiseringen til den internasjonale konkurransen er 

nasjonal). 

Utvelgelse og undervisning for deltakelse i prosedyrekonkurranser foretas 
av arrangøren av prosedyrekonkurransen, uavhengig av fakultetet. 

Vurderingsformer 

Eksamensmelding og uttelling må skje senest semesteret etter at den 
aktuelle prosedyrekonkurransen er avsluttet for kandidatenes 

vedkommende. 

VEL SEMESTER 

 Vår 2016 (Sist semester) 
 Haust 2016 (Inneverande semester) 
 Vår 2017 (Neste semester) 
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PMR 

IOR, 13. november 2010 

FRITAK FOR DELTAKELSE I TELDER’S PROSEDYREKONKURRANSE 

Birgit Schlütter og Jo Stigen er lærere på Mock trial kurs JUR5912 som inngår i fakultetets 

masterprogram Public International Law (PIL). Sammen med avdelingsansvarlig Erling 

Hjelmeng søker vi hermed om fritak for deltagelse i Telder’s prosedyrekonkurranse i Haag. Vi 

ber om at studentenes deltakelse godkjennes som valgemne med 15 studiepoeng etter gammel 

ordning, og 10 studiepoeng etter studiereformen. 

Omfang: 

Det søkes både om en generell fritaksordning for senere deltakelse (fra 2012) og om fritak for 

årets Telder’s lag (2011). Dette laget består av studentene Siri Haugsøen Horn, Shorish Azari, 

Elisha Bafirawala og Nura Dahir. Disse studentene er valgt ut til å representere fakultetet i 

konkurransen våren 2011. For disse søkes det fritak for 15 studiepoeng, fordi de følger den 

gamle studieordningen. 

Begrunnelse:  

Deltagelse i Telder’s kan sidestilles med deltakelse i prosedyrekonkurransen JESSUP, både når 

det gjelder hva som kreves av deltakerne og konkurransens internasjonale prestisje. JESSUP er 

allerede godkjent som valgemne, jf. reglene om Forhåndsfritak for emner som inngår i 

masterstudiet, nr. 8:  

”Deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen, Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA) eller Nordisk 

prosedyrekonkurranse i immaterialrett gir etter søknad fritak for ett valgemne i 5. avdeling. Deltagelse i 

prosedyrekonkurransen JESSUP gir etter søknad fritak for inntil to valgemner i 5. avdeling.” 

Deltagelse i Telder’s innebærer: 

 Studentene skal opptre som advokater for to land i en fiktiv rettsprosess ved Den

internasjonale domstol i Haag

 Den fiktive saken omfatter komplekse problemstillinger fra forskjellige felter i folkeretten.

Årets oppgave berører temaer innen internasjonal miljørett, menneskerettigheter, VN rett,

internasjonal naturresursrett og bekjempelse av internasjonal terrorisme
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 Studentene skal i tomannsgrupper gjennomføre høykvalitetsforskning og presentere et 

skriftlig arbeide hvor det forventes stor kreativitet, grundighet og forståelse av de relevante 

reglene 

 

 Studentene skal skrive både klage og klagetilsvar, begge deler med en hoveddel på inntil 25 

sider (ikke iberegnet ”table of abbreviations”, ”table of contents” etc.) 

 

 Studentene skal jobbe med oppgaven i 3 måneder 

 

 Etter et halvt år skal studentene delta i selve den internasjonale konkurransen i Haag hvor 

de møter lag fra andre lands universiteter 

 

 Konkurransen i Haag varer i 3 dager  

 Studentene vil få veiledning både til den skriftlige og den muntlige delen av konkurransen.  

 Forberedelse til den skriftlige delen omfatter veiledning én gang per uke over ti uker (10 

ganger á 2 undervisningstimer)  

 Forberedelse til den muntlige del omfatter veiledning to ganger per uke over seks uker (12 

ganger á 3 undervisningstimer) 

 

Vedlagt er et skjema for forberedelse av muntlige presentasjon, laget av Nobuo Hayashi, som 

bistår i den muntlige forberedelsen til konkurransen i 2011.  

 

Christina Tømmerdal fra advokatfirmaet Wiersholm har meldt seg som ekstra ”coach” for årets 

lag fram til det skriftlige arbeidet skal leveres. 

 

Dersom det er behov for flere opplysninger kan Birgit Schlütter eller Jo Stigen kontaktes.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

Erling Hjelmengsom, Jo Stigen, Birgit Schlütter  

 

70



N O T A T

Til:   PMR Eksamensavdelingen 

Postboks 6706 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

Telefon: 22 85 95 00 

Saksbehandler:   Eli Knotten Telefaks: 22 85 98 70 

E-post: postmottak@jus.uio.no 

Dato: 09.05.07   Saksnr.:  07/340    Sakseier: JF Web-adr.: www.jus.uio.no 

Fritak for ett valgemne på grunnlag av prosedyrekonkurranse 

Ihht Nærmere regler for Det juridiske fakultet § 1-4 pkt 8, gis det fritak for ett valgemne på grunnlag av 

deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen (Schjødt) eller Nasjonal prosedyrekonkurranse 

(ELSA). For den sistnevnte kreves det at man skal være på vinnerlaget som deltar i den internasjonale 

sluttrunden. 

ELSA søker i brev av 27.11.06 (vedl. 1) om at alle som deltar i deres konkurranse skal få fritak, uansett 

om man går videre til den internasjonale finalen eller ikke. De begrunner søknaden med at det nedlegges 

en særlig innsats foran finalerunden da det faglige nivået og prestisjen er høy. Det vises også til at lagene 

fra Tromsø og Bergen får godkjent sin nasjonale deltagelse som 15 sp ved å levere inn sitt prosesskrift. 

ELSA mener at en slik form for godskriving vil gjøre at flere studenter blir interessert i å delta, og at det 

faglige nivået dermed vil heves. 

I brev fra Oslo-laget 2007 v/Ulrik Sverdrup-Thygeson (vedl. 2), beskrives lagets tidsbruk, hva de har lært 

og hva de har produsert.   

Søknad, beskrivelse fra Oslo-laget samt beskrivelse av Den nordiske prosedyrekonkurransen (vedl 3) har 

blitt forelagt Ola Mestad, som i brev av 09.05.07 (vedl. 4) går inn for at søknaden skal innvilges. Mestad 

har gjort en sammenligning av de to konkurransene, og har kommet frem til at arbeidsmengden i  

Nasjonal prosedyrekonkurranse er minst like stor om ikke større enn i Den nordiske 

prosedyrekonkurransen. Han understreker også at den innsikten i WTO-rett som blir demonstrert i 

prosedyrene vil holde til valgfagseksamen. Konklusjonen er at arbeidsmengden ikke er mindre enn for et 

valgfag og at sluttresultatet gir god faglig innsikt. 

Administrasjonen har ingen innvendinger mot Mestads forslag, og går inn for at deltagelse i Nasjonal 

prosedyrekonkurranse skal gi fritak for ett valgemne uavhengig av om laget vinner. Det foreslås 

imidlertid ikke å slutte seg til ELSAs forslag om å innføre lik ordning med Tromsø og Bergen. Der skal 

det leveres prosesskrift til fakultetene og deltagelsen blir på grunnlag av dette godkjent som et valgfag, 

ikke fritak. En slik ordning har tidligere blitt vurdert ifbm godkjenning av Den nordiske 

prosedyrekonkurransen, og konklusjonen var da at deltagelsen skal regnes som fritaksgrunn, ikke som 

eget valgfag. Å opprette en ordning der prosedyrekonkurransene skal godkjennes som eget valgfag vil 

være ressurskrevende for fakultetet, og er ikke ønskelig. 

71



N O T A T

Forslag til vedtak: 

Nærmere regler for Det juridiske fakultet § 1-4 pkt 8 endres fra: 

Deltagelse i prosedyrekonkurransen JESSUP gir etter søknad fritak for inntil to valgfag i 5. avdeling. 

Deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen eller ELSA Moot Court Competition om WTO Law 

(forutsatt deltagelse i den internasjonale sluttrunden) gir etter søknad fritak for ett valgfag i 5. 

avdeling.” 

til 

Deltagelse i prosedyrekonkurransen JESSUP gir etter søknad fritak for inntil to valgemner i 5. avdeling. 

Deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen eller Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA) gir etter 

søknad fritak for ett valgemne i 5. avdeling. 
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PMR protokoll fra 15. juni 2005: 

Sak 11 

J. nr.: 

05/12090 

Vedr. Jessup prosedyrekonkurranse 

Vedtak: 

Inntil videre kan det gis 20 timer veiledning/undervisning til deltakere i 

prosedyrekonkurransen Jessup dersom det deltar 6 (seks) studenter 

eller mer. 

Ved gjennomgang av hele valgfagsporteføljen skal det burderes å 

gjenopprette Jessup som et eget valgfag ved fakultetet. 
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Endringsforslag i litteratur, hjelpemidler og læringsutbytte. 

 

I dette skjemaet fyller du inn eventuelle endringer du ønsker å foreslå, med virkning fra og med 

HØSTEN 2015. Husk at totalt antall sider i hovedlitteraturen må være innenfor sidetallsnormen: 

maksimalt 400 sider for emner 1.-3. studieår og 600 sider for emner på 4.-5. studieår. 

Forslag som overstiger sidetallsnormen utover det rimelige vil ikke bli vedtatt av PMR. 

For at studieårsansvarlig skal innstille forslag til endringer må antall sidetall i hovedlitteraturen 

påføres skjemaet.  

 

Skjemaet må returneres til Christine Skogrand Havgar innen 1.november 2016 på e-post: 

a.b.strandset@jus.uio.no (skjemaet kan også leveres direkte til Infosenteret, via post eller internpost) 

Emnekode: JUS 2111 Fagområde: Statsforfatningsrett 

Navn på ansvarlig faglærer: Benedikte Moltumyr Høgberg 
 

Forslag til endring i hjelpemidler: Ingen 
 
 
 
 

Forslag til endring i litteratur (både hovedlitteratur, støttelitteratur og tilleggslitteratur. Merk at det 
kun er hovedlitteratur som omfattes av sidetallsnormen. Vennligst angi antall sidetall nederst i dette 
skjemaet):  
 
Det foreslås at dagens hovedlitteratur gjøres til hovedlitteratur alternativ 1. Forslag til nytt alternativ 
2 til hovedlitteratur er følgende: 
 

a) Benedikte Moltumyr Høgberg, Statsrett kort forklart, Universitetsforlaget 2013 (122 s.) 
b) Dokument 16 (2011-2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om 

menneskerettigheter i Grunnloven, kapittel 9-10, 12-15, 19-20, 23, 24.1-24.3, 26, 40-41. 
Fremstillingen av SP og ØSK er ikke en del av pensum. (83 x 2 s.)  

c) Fredrik Sejersted, Grunnlovens funksjon i de nordiske land, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
2014 s. 535-562 (27 sider) 

d) Eirik Holmøyvik, Tolkingar av Grunnlova I: Tolkingar av Grunnlova – Om forfatningsutviklinga 
1814-2014 (red. Eirik Holmøyvik), s. 11-31 (unntatt punkt 6), Pax Forlag 2013 (15 s.). 
Alternativt finnes samme artikkel i Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen, Lærebok i 
forfatningshistorie, Pax Forlag 2015, kapittel 2 s. 49-62. 
 

 
Tilleggslitteratur: 
Johs Andenæs og Arne Fliflet, Statsforfatningen i Norge, 9. utg., Universitetsforlaget Oslo 2004. 
Eirik Holmøyvik (red), Tolkingar av grunnlova – Om forfatningsutviklinga 1814-2014, Pax Forlag Oslo 
2013. 
Mads Andenæs og Eirik Bjørge, Menneskerettene og oss, Universitetsforlaget Oslo 2012. 
Vibeke Blaker Strand og Kjetil Mujezinovic Larsen, Menneskerettigheter i et nøtteskall, Gyldendal 
Oslo 2015. 
Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 4. utg., Fagbokforlaget Bergen 2015. 
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Eivind Smith, Stat og rett, Artikler i utvalg 1980-2001, Universitetsforlaget Oslo 2002. 
Benedikte Moltumyr Høgberg, Grunnloven § 97 etter plenumsdommen i Rt. 2010 s. 143 
(Rederiskattesaken), Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010 s. 694-744. 
Jens Edvin Skoghøy, Forbud mot tilbakevirkende lovgivning, Lov og Rett 2011 s. 255-282. 
Eivind Smith, Grunnloven § 97: En eller to hovedregler? Lov og Rett 2013 s.488-499. 
Eivind Smith, Høyesterett og folkestyret, Universitetsforlaget Oslo 1993. 
Eirik Holmøyvik, Årsaker til utviklinga av prøvingsretten i Noreg og Danmark, Tidsskrift for 
Rettsvitenskap 2007 s. 718-779. 
Anine Kierulf, Rettsstatens overnasjonale vending: Den andre prøvingsretten, Nytt Norsk Tidsskrift 
2009 s. 256-277. 
Eivind Smith, Norges Høyesterett – en «konstitusjonsdomstol»? Festskrift til Jens Peter Christensen, 
DJØF, København 2016 s. 681-702. 
Inger-Johanne Sand, Konstitusjonelle dilemma: Mellom kontinuitet og forandring, og mellom 
demokrati, europeisering og internasjonalisering, Lov, Liv og Lære – Festskrift til Inge Lorange 
Backer, Universitetsforlaget Oslo 2016, s. 431-445. 
Dag Michalsen, Grunnlovens nye verdiparagraf § 2, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014 s. 206-234 
Michel Rosenfeld and Andras Sajo, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford 
University Press, 2012, pp. 1-25. 
Tom Ginsburg, Fordelene ved evolusjon i en revolusjonær tidsalder - Norges varige grunnlov i et 
komparativt perspektiv. Nytt Norsk Tidsskrift, 03/2014 s. 225-237. 
Dieter Grimm, The Achievement of Constitutionalism and its Prospects in a Changed World, The 
Twilight of Constitutionalism (ed Petra Dobner/Martin Loughlin), Oxford University Press, Oxford 
2010, pp. 3-22. 
 
 
 

Forslag til internasjonale rettskilder og/eller fremmedspråklig litteratur: 
 
Se tilleggslitteratur over. 

Forslag til endring i fagbeskrivelse: Forslag til ny fagbeskrivelse: 
 
Faget behandler de grunnleggende regler om våre tre statsmakter og de grunnleggende regler om 
våre tre statmakter, deres oppgaver, deres rettslige forhold til hverandre og deres kompetanse 
overfor enkeltindivider og andre private aktører. Sentralt for faget er hvilken kompetanse som ligger 
til henholdsvis den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt, samt de metodiske særtrekk 
som gjør seg gjeldende ved tolkningen av konstitusjonelle regler. Grunnlovens rettigheter til vern 
om individene setter særlige skranker for kompetansen til alle de tre statsmakter, og reiser videre 
spørsmål om domstolenes rolle, funksjon og kompetanse som håndhever av grunnlovsrettigheter.  
 
Konstitusjonelle rettsregler vil i noen grad legge bånd på og føringer for den politiske 
handlefriheten. Fagets nære tilknytning til de politiske beslutningsprosesser gjør derfor at en viktig 
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læring ligger i å belyse forholdet mellom rett og politikk. Faget grenser også til flere andre fag på 
rettsstudiet, herunder rettskildelære, examen facultatum og rettsfilosofi, folkerett, internasjonale 
menneskerettigheter, forvaltningsrett og EØS-rett. 
 
 
 

Forslag til endring i læringsutbytte (må beskrives i kategoriene: kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse): 
 

Studenten skal ha god forståelse av: 

 Konstitusjonen og endring av konstitusjonen 

 Statsrettslig metode, tolkning av Grunnlovens tekst og forholdet til internasjonal 

rett 

 Hovedreglene om statsmaktenes oppgaver og kompetanse 

 Hovedreglene om kontroll med statsmaktene (parlamentarisme, 

opplysningsplikt, riksrett, domstolskontroll mv.) 

 Hovedtrekk i samtlige rettigheter som følger av Grunnloven, begrensning av 

grunnlovsrettigheter og grunnlovsrettighetenes forhold til internasjonale 

menneskerettigheter  

 De nærmere reglene om kravet til lov og dom på strafferettens område, til vern 

om ytringsfrihet, om eiendomsrett, mot tilbakevirkende lover og mot 

diskriminering 

 Konstitusjonens grenser (konstitusjonell nødrett m.v.) 

Studenten skal ha kjennskap til: 

 Hovedtrekkene i konstitusjonell historie etter 1814, herunder også bakgrunnen 

for grunnlovsreformen i 2014 

 Hovedtrekkene i de ideologier og det idegrunnlag som statsmaktenes 

kompetanse og menneskerettighetene bygger på  

 Hvordan andre land har tilnærmet seg sentrale statsrettslige problemstillinger 

(komparative hovedlinjer) 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

 Identifisere, drøfte og løse rettsspørsmål i statsforfatningsretten 

81



 Formulere og formidle kunnskap om statsrettslige problemstillinger 

 Gjennomføre rettspolitiske vurderinger av statsrettslige problemstillinger 

Totalt antall sider hovedlitteratur: 
 
Alternativ 1: Ca 450-500 sider. 
Alternativ 2: Ca 330-360 sider. Merk: Kapitlene i Dokument 16 utgjør totalt 83 sider, men sidene i 
Dokument 16 består av 2 spalter og inneholder mellom 800-900 ord pr side. Det er mer enn dobbelt 
så mye som en alminnelig bokside. 83 sider i denne rapporten tilsvarer derfor minst 170 alminnelige 
læreboksider. 
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Notat til PMR 

Vedlegg til Skjema for litteratur Statsforfatningsrett JUS 2111 

 

1. Innledende bemerkninger 

 

Det foreslås endringer i fagbeskrivelse, kunnskapskrav og litteratur for det 

obligatoriske faget Statsforfatningsrett JUS 2111 på 3. semester. Bakgrunnen for 

forslagene er at faget har vært relativt uendret i en årrekke, og det fremstår nå som 

akutt nødvendig å gjennomføre grep allerede for V2017. Ytterligere endringer kan bli 

foreslått for H2017 dersom faget menneskerettigheter flyttes fra 2. til 3. semester. 

Det er imidlertid så store behov for å gjøre noe med faget at det ikke anses forsvarlig, 

ut fra studentenes situasjon, ikke å gjennomføre noen endringer allerede for V2017. 

 

Undertegnede tok over som ansvarlig faglærer i august, og følgende personer har 

meldt seg som øvrige faglærere i faget: Eivind Smith, Inger-Johanne Sand, Mads 

Andenæs, Christoffer C. Eriksen, Vibeke Blaker Strand og Malcolm Langford. 

Faglærermøte ble avholdt 17. oktober (forfall Andenæs), der samtlige av temaene 

nedenfor ble tatt opp til orientering og diskusjon. Det har også kommet skriftlige 

innspill fra noen av faglærerne i e-post i etterkant av møtet. Samtlige har vært gjort 

kjent med at det vil bli fremlagt forslag til endringer i PMR-møtet 15. november, med 

siste frist for å fremlegge synspunkter til undertegnede 7. november. 

 

2. Fagbeskrivelse 

 

Endringene i fagbeskrivelsen innebærer først og fremst en pedagogisk klargjøring, 

både innholdsmessig og språklig. Den tidligere fagbeskrivelsens sterke fremheving av 

komparasjon, tas ut. For øvrig gjøres ingen materielle endringer. 

 

3. Kunnskapskrav 

 

Endringene i kunnskapskravene har i hovedsak hatt tre formål:  

 

1) Språklig klargjøring. Det har de siste årene kommet en del henvendelser fra 

studenter som ikke har forstått flere av formuleringene til kunnskapskravene. I 

dette forslaget gjøres et forsøk på språklig klargjøring. 

 

2) Tematisk fokus. Kunnskapskravene har de siste årene hatt formuleringer som 

passer til oppbyggingen av Eivind Smiths lærebok. Det er generelt viktig å ha 
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kunnskapskrav formulert på bakgrunn av fagets hoveddeler. Forslaget er derfor 

basert på en oversikt over de større sentrale hovedlinjene i norsk 

statsforfatningsrett. Dette muliggjør alternative fremstillinger av 

hovedlitteraturen, ikke bare det forslaget som nå er fremsatt, men vil også gi rom 

for eventuell fremtidige alternativer. 

 

3) Komparasjon er flyttet fra ”god forståelse” til ”kjennskap til”. Flere års 

undervisnings- og sensureringserfaring har etterlatt et klart inntrykk av at 

studentene har problemer med å bruke komparasjon i statsforfatningsretten som 

en base for bedre forståelse av norsk rett. Tvert i mot synes det for de fleste 

studenter å være så mange baller i luften at de mister grepet og fokuset på norsk 

statsforfatningsrett. Dermed reduseres forståelsen for norsk rett, stikk i strid med 

intensjonen. Det er i teorien en god tanke å sette nasjonal rett i kontekst, men 

både lærebok og undervisning bidrar med spredte og usystematiske innblikk, og 

så tidlig på studiet – og med et så vanskelig og grunnleggende fag – faller alt for 

mange studenter av. På sikt vurderes det kun å opprettholde komparasjon for 

forhåndsdefinerte temaer, men pr nå er det ikke læremidler som dekker 

komparasjon godt nok for få utvalgte temaer. Et foreløpig tiltak for å bøte på de 

akutte utfordringer som komparasjon gir studentene, er å redusere 

kunnskapskravet for studentene. Dette vil signalisere at komparasjon, i likhet 

med historiske og ideologiske linjer, skal bidra til breddeforståelse og kontekstuell 

forståelse hos studentene, men at det ikke er et mål i seg selv.  

 

4. Litteratur 

a) Hovedlitteratur 

Endringer i hovedlitteratur består i et forslag om å innta et nytt alternativ 2 som 

hovedlitteratur. Det foreslås ingen endringer i dagens hovedlitteratur, utover at dette 

nå vil inngå som alternativ 1. Det er i hovedsak to begrunnelser for endringsforslaget: 

1) Prinsipielt bør det foreligge alternativ hovedlitteratur i alle fag, fordi studenter 

tilegner seg kunnskap på ulike måter og gjennom ulike pedagogiske/faglige 

tilnærminger. For statsforfatningsrett spesielt er det svært mye tilgjengelig 

litteratur som belyser kunnskapskravene. Dette gjør at det fremstår som noe 

indoktrinerende bare å tilby ett alternativ for studentene år etter år. 

 

2) Det foreligger en del misnøye blant studentene med dagens hovedlitteratur, bl.a. 

begrunnet med at læreboken til Eivind Smith tidvis er vanskelig å forstå, tidvis 

mangler fremstillinger av gjeldende rett (selv om den nok problematiserer 

gjeldende rett) og at den kan fremstå som noe tendensiøs. Det bes ikke om at 

PMR tar stilling til dette, siden det kan finnes ulike oppfatninger blant studentene. 
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I denne sammenhengen er poenget at det er et reelt behov og en reell 

etterspørsel etter et alternativ.  

 

Per i dag finnes ingen oppdatert og lengre fremstilling av statsforfatningsretten. 

Det er derfor satt sammen et alternativt forslag basert på 4 ulike tekster som til 

sammen dekker kunnskapskravene. Det totale sidetallet for disse tekstene må 

beregnes til om lag 330-370 sider. Det gjøres oppmerksom på at dette er 

betydelig mindre enn dagens hovedlitteratur som har et omfang på ca 450-500 

sider. Det er imidlertid vanskelig å oppgi eksakte sidetall for begge alternativene. 

For dagens omfattende alternativ er petit og alt som sies om SP og ØSK ikke 

pensum. Mens for alternativ 2 er Dokument 16 i to spalter, der hver eneste side 

minst utgjør to boksider (og hver side er derfor beregnet som 2 sider). Alternativ 

2 må også anses for å inneholde tekster som er mer tettpakket på informasjon. 

En direkte sammenlikning av sidetall er derfor ikke mulig. 

 

De fire tekstene til alternativ 2 er som følger: 

- Benedikte Moltumyr Høgberg, Statsrett – kort fortalt, Universitetsforlaget 

2013. Boken dekker samtlige av kunnskapskravenes punkter til ”god 

forståelse”, men er – i likhet med læreboken til Eivind Smith – tynnere på 

rettigheter. I tillegg går den ikke i dybden på ideologiske, historiske og 

komparative elementer, dvs. det som er foreslått som ”kjennskap til”. Boken 

kommer i ny og oppdatert utgave i januar 2017 (den befinner seg nå til 

korrektur). Det ligger ingen økonomisk gevinst for undertegnede i å innta 

boken som hovedlitteratur, siden boken i dag står som innføringslitteratur og 

uansett kjøpes av så godt som alle studentene. Det er derfor ingen grunn til å 

anta at salget vil øke om boken tas inn som alternativ hovedlitteratur. 

- Dokument 16 (2011-2012), utvalgte kapitler. Mens alternativ 1 har lagt til 

utvalgte kapitler i menneskerettighetsboken til Njål Høstmælingen fra 2013 

(ikke oppdatert for reformen 2014), foreslås det for alternativ 2 at studentene 

bringes direkte til primærkilden, dvs. forarbeidene til grunnlovsreformen. I 

tillegg til innføring i rettighetene gir Dokument 16 også en systematisk 

komparativ oversikt over hver eneste rettighet. Det trekkes også opp 

ideologiske og historiske linjer innledningsvis og særlig i kapitlet om 

domstolskontroll. Dokument 16 er tilgjengelig elektronisk på Stortingets 

hjemmeside uten vederlag og uten at det kreves spesiell tilgang.  

- Fredrik Sejersted, Grunnlovens funksjon i de nordiske land, Tidsskrift for 

Rettsvitenskap 2014. Artikkelen sammenlikner de nordiske lands 

konstitusjoner, særlig for prosedyrene for grunnlovsendring og for 

domstolskontroll. Artikkelen er tilgjengelig på Idunn og Lovdata, slik at alle 

studenter med studierett vil ha direkte tilgang på fakultetets kontoer. Det kan 
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trolig også legges en lenke i oversikten over litteratur som bringer studentene 

direkte inn i Idunn. 

- Tolkingar av Grunnlova I: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-

2014 (red. Eirik Holmøyvik), s. 11-31 (unntatt punkt 6), Pax Forlag 2013. Alternativt 

finnes samme artikkel i Eirik Holmøyvik og Dag Michalsen, Lærebok i 

forfatningshistorie, Pax Forlag 2015, kapittel 2 s. 49-62. Artikkelen til Holmøyvik gir 

en grundig og lettlest innføring i historiske og ideologiske grunnlinjer i norsk 

forfatningshistorie fra 1700- og 1800-tallet. Artikkelen er på nynorsk. Den er 

ikke tilgjengelig elektronisk, men det finnes flere titalls eksemplarer 

tilgjengelig av begge bøkene på fakultetsbiblioteket og UB. 

Fakultetsbiblioteket vil gjøre bøkene tilgjengelig i skranken for kopiering. 

Holmøyvik vil kontakte Pax Forlag med tanke på å avklare muligheten for 

elektronisk tilgengelighet dersom PMR vedtar forslaget. 

 

 

b) Tilleggslitteratur 

Endringer i tilleggslitteratur består i hovedsak av følgende: 

1) Alle tidligere oppføringer av doktoravhandlinger foreslås tatt ut, inklusive 

undertegnedes egen avhandling. Grunnen er at doktoravhandlinger er krevende 

lesning og de har ofte ikke den samme fremdriften som mindre artikler. Det gjør 

dem lite egnet som sidelitteratur for studenter. I stedet bør kortere og mer 

presise tekster velges til sidelitteratur.  

 

2) Det er kommet mange gode innspill fra faglærerne i faget, særlig fra eivnd Smith 

og Inger-Johanne Sand. Forslagene fra faglærerne er i stor utstrekning 

imøtekommet, med unntak av doktoravhandlinger. Dette har gjort at listen over 

sidelitteratur er noe lang. Det understrekes imidlertid at statsforfatningsrett 

dekker store og mange temaer, og litteraturen på listen over sidelitteratur vil 

kunne være nyttig for studentene. Dersom det er PMRs oppfatning at listen er for 

lang, vil undertegnede selvsagt kutte listen til ønsket omfang. 

 

Oslo, 7. november 2016 

Benedikte Moltumyr Høgberg 

(sign) 
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JUS2111: Statsforfatningsrett 
Ansvarlig faglærer Eivind Smith 

Sak: Læringskrav og litteratur mv. i JUS2111 statsforfatningsrett 

 

1 – Kort om bakgrunnen 

Hovedlitteraturen må reflektere læringskravene i faget. Om disse kravene foreslås endret, vil 

det selvsagt også kunne få konsekvenser for hovedlitteraturen.  

Visse endringer i opplegget av faget statsforfatningsrett vil sannsynligvis bli nødvendige 

dersom MR-faget, med virkning (tidligst) fra høsten 2017, tas inn i tredjesemesterstudiet i 

stedet for EØS-retten. Når læringskravene i dette faget nå foreslås endret på meget sentrale 

punkter, fremstår det imidlertid ikke som forsøk på å foregripe slike endringer.  

Før de foreslåtte endringene i litteraturlisten tas opp (3), er det nødvendig å omtale forslaget 

om reviderte læringskrav (2). 

På begge punkter har et samlet forslag til endringer vært fremlagt i et kort lærermøte 17. 

oktober. Det endelige forslaget fra ansvarlig faglærer ble utsendt en uke senere. Forslaget 

tar i svært liten grad høyde for innvendinger og supplerende forslag fra flere av deltagerne i 

møtet. Senere er det, etter innspill fra en av faglærerne, foretatt noen minimale endringer i 

forslaget. Et langt mer omfattende innspill fra en annen faglærer (se nedenfor) er meg 

bekjent ikke kommentert.  

På denne bakgrunn (samt for å unngå unødig polemikk i senere mailrunder), ber jeg om 

forståelse for at jeg fremmer nedenstående kommentarer og forslag vedrørende reviderte 

læringskrav og hovedlitteratur «direkte til PMR via studieårsansvarlig», slik som foreslått av 

ansvarlig faglærer i mail av 24. oktober som én av to akseptable veier. Fremgangsmåten 

henger også sammen med at ulike deler av kommentarene bør sees i sammenheng.  

Noen forslag om endringer i tilleggslitteratur er derimot fremmet i faglærergruppen. 

 

2 – Læringskravene 

a) EØS-retten som modell?  

Det kan være gode grunner til å se på om dagens læringskrav bør klargjøres/forenkles. 

Ansvarlig faglærer har muntlig gitt uttrykk for at læringskrav mv. i EØS-rett bør tjene som 

mønster også i statsforfatningsrett. EØS-retten er imidlertid ikke bare et vesentlig mindre 

fag, men også et fag med en struktur som er en god del enklere enn det sistnevnte faget. Et 

slikt utgangspunkt kan derfor ha bidratt til at forslaget har færre underpunkter enn godt er 
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hvis vi samtidig vil nyttiggjøre oss læringskravenes funksjon som «huskeliste» under studiet 

og som middel til å få frem viktige tverrgående elementer i faget.  

Et punkt som allerede nå bør nevnes særskilt, gjelder de spørsmål som gjelder grunnloven 

som grunnlag for internasjonalt samarbeid, forholdet mellom norsk rett og folkeretten samt 

§ 115 (om «overnasjonalt» samarbeid). I det foreliggende forslaget fremtrer disse spørsmål 

som et rent underpunkt i en post om «Statsrettslig metode …» Gitt den teoretiske og 

praktiske betydningen av disse spørsmål, fremstår en slik løsning som i beste fall uheldig.  

Et av de punkter som må reformuleres eller – bedre – splittes opp, er kalt «Hovedreglene om 

kontroll …»: «Parlamentarisme» gjelder ikke primært kontroll, men regjeringsdannelse mv., 

«riksrett» gjelder ikke primært kontroll, men ansvar (sanksjoner mv.), og «domstolskontroll» 

reiser til dels helt andre og mer vidtrekkende spørsmål enn for eksempel Stortingets kontroll 

med den utøvende makt.  

For øvrig bidrar jeg gjerne i en videre prosess med sikte på å finne frem til en mellomting 

mellom dagens læringskrav og det foreliggende forslaget fra ansvarlig faglærer.  

 

a) Komparativ rett og ideologiske grunnkrav 

Den mest dramatiske endringen som er foreslått, gjelder de nåværende læringskrav om «de 

konstitusjonelle hovedreglene i et komparativt perspektiv» og disse hovedreglenes forhold 

til «ideologiske grunnkrav til statens styre …»; disse kravene henger for øvrig nært sammen. 

Det som nå er foreslått, er å ta begge kravene helt ut av området for «god forståelse». 

Gjennom en årrekke har læringskravene vært utviklet med sikte på å bringe faget nærmere 

det som trygt kan betegnes som internasjonale standarder i undervisning og forskning. Dette 

har bl.a. skjedd ved å trekke inn elementer av komparativ rett i relasjon til sentrale deler av 

faget, og ved å koble slike regler til ideologiske krav vedrørende folkesuverenitet mv.  

Dagens hovedlitteratur er utformet med sikte på å oppfylle slike krav. «Komparativ rett» er 

ikke utskilt som eget emne, med de problemene vedrørende studentenes opplevelse av 

relevans mv. som en slik fremgangsmåte typisk byr på. I stedet er komparative elementer 

trukket inn i den løpende fremstillingen av både metode og utvalgte hovedregler i vår egen 

konstitusjon. Den nødvendige innsikt oppnås bare hvis «fremmede» elementer trekkes inn i 

kraft av nært kjennskap til norsk rett og rettstenking.  

Etter litt forutsigbar, overgangsrelatert motstand er mitt klare inntrykk at det nye opplegget 

fungerer godt. På den annen side har mange studenter meldt fra om at kurslederne ikke 

alltid har fulgt opp. Dette kan i sin tur bidra til å forklare at eksamensprestasjonene på dette 

punkt har vært noe blandet (men sensuren har også gitt mange eksempler på svært gode 

prestasjoner). I samme retning kan det ha virket at komparative elementer antagelig bare 

har vært inkludert i eksamensoppgavene når undertegnede har vært faglig eksamensleder 
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(og heller ikke hver av disse gangene); det er neppe tvil om at forventninger om hva som vil 

«bli gitt», vil kunne påvirke studentenes eksamensforberedelser.  

Mot dagens opplegg har det vært innvendt at læringskravene burde være mer presise. Men 

presisering kan selvsagt foretas uten at komparativrettslige og ideologiske elementer tas helt 

ut av området for «god forståelse». – Om det er av interesse, medvirker jeg gjerne i en slik 

prosess. 

I stedet for å innlede en slik prosess, er «de konstitusjonelle hovedreglene i et komparativt 

perspektiv» og «ideologiske grunnkrav til statens styre …» nå foreslått helt tatt ut av kravene 

om god forståelse. I stedet gjenfinner vi dem (i til dels omskrevet form) nedgradert til 

kategorien «kjennskap til».  

En slik nedgradering vil skrote den utviklingen som har funnet sted i de siste år og utgjøre et 

markert skritt tilbake til en langt mer provinsiell vinkling av faget «statsforfatningsrett». Et 

slik utvikling vil etter mitt syn være svært beklagelig, sett i lys av de vesentlige bidrag til 

forståelse av vårt eget system som følger med komparativ innsikt. Også andre deltagere i 

faglærermøtet ga uttrykk for klare forbehold mot en slik utvikling.  

I den videre behandlingen av dette forslaget bør også vårt nasjonale ansvar som følge av at 

vårt fakultet i dag er det eneste som tilbyr studentene faget statsforfatningsrett i tilnærmet 

fullstendig form (med forbehold for studienivå mv.), tillegges vekt. 

 

a) Rettigheter  

På dette punkt har det vært enighet om at kravene må endres i kjølvannet av det nye MR-

kapitlet i grunnloven. Det har vært mer uklart hvordan endrede læringskrav burde se ut.  

Forslagene fra ansvarlig faglærer fremtrer som en positiv videreutvikling. Siden spørsmålet 

om «begrensning av grunnlovsrettigheter» under enhver omstendighet vil inngå i 

behandlingen av disse rettighetene selv, er det riktignok ikke klart at en særskilt passus om 

dette er nødvendig, slik som i forslaget; men noen skade gjør det vel ikke å nevne det.  

Jeg noterer særskilt at det nåværende kravet om «parallellforståelse» av bestemmelser i 

grunnloven og i EMK foreslås fjernet. Dette ville uansett være naturlig når den planlagte 

strukturreformen på rettighetsområdet kommer på plass. Men jeg har ingen innvendinger 

mot at dette skrittet tas allerede nå. – Om dets konsekvenser for pensum, se nedenfor.  

b) Særlig om diskrimineringsvern 

På ett punkt er likevel forslaget vedrørende rettigheter vanskelig å forstå. Det er god grunn 

til å velge grl. §§ 96 (1), 97, 100 og 105 for særskilt behandling; her er forslaget også preget 

av god konsistens. Derimot har § 98 (likhet for loven, ikke-diskriminering) ingen tilsvarende 

plass i vår statsrettstradisjon. Det foreligger heller ikke rettspraksis av betydning, og Norge 
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har ikke ratifisert det selvstendige diskrimineringsforbudet etter EMK-protokoll nr. 12, noe 

som i motsatt fall kunne ha gitt grunnlag for fruktbar sammenligning.  

Den underliggende begrunnelsen (ønsket om en kjønnsdimensjon) for dette forslaget som 

jeg har fått referert muntlig, kan vanskelig bære denne delen av forslaget til nye læringskrav 

om rettigheter. Kjønnsperspektivet har ikke samme relevans i alle juridiske fag. Slik norsk 

statsforfatningsrett nå har utviklet seg, er det vel i første rekke tale om en viktig historisk 

dimensjon (1913 om stemmerett, § 119 om verneplikt bare for menn …). I tillegg kan det 

selvsagt komme interessante enkeltsaker. 

 

3 – Hovedlitteraturen («pensum»)  

a) Nåværende pensum  

Nåværende pensum må revideres i lys av mulige endringer i læringskravene. Likevel er det 

ikke noe som tyder på at ansvarlig faglærer har påbegynt dette arbeidet. – Når de endelige 

læringskravene for våren 2017 er klarlagt, bidrar jeg derfor gjerne i en prosess med sikte på 

slik omdefinering/presisering av det någjeldende pensum som måtte vise seg nødvendig. I 

denne omgang nøyer jeg meg med å nevne følgende hovedmomenter:  

For det første har poenget med læringskravet om forholdet mellom hovedbestemmelsene 

om MR i den norske grunnloven og vernet etter mer eller mindre parallelle bestemmelser i 

EMK, vært å kreve «god forståelse» av noen utvalgte parallellbestemmelser i henholdsvis 

grunnloven og EMK. Poenget med at Høstmælingens bok i dag er med, er å oppfylle EMK-

elementet i dette kravet på et begrenset antall sider. Om dette læringskravet tas ut, slik som 

nå foreslått, kan boken rett og slett tas ut av pensum. Dette vi samtidig bringe samlet sidetall 

ned på det nivået der det ideelt sett antagelig skulle være.  

For det andre må pensumlisten, dersom Fakultetet skulle gjøre alvor av å ta komparativ rett 

og ideologiske grunnkrav ut av kravet om god forståelse, selvsagt gi studentene nødvendige 

tilvisninger («puffelister»); også dette vil bidra til å redusere samlet antall pensumsider.  

På den annen side må hovedboken om nødvendig suppleres med en tekst som er tilpasset et 

læringskrav om diskrimineringsvern (se ovenfor).  

a) Forslag om nytt alternativt pensum  

Ansvarlig faglærer foreslår alternativt pensum i faget. Tekster av henne selv (i eget navn eller 

som sekretær for Lønning-utvalget) skal oppta det meste av plassen. 

Alternativt pensum er i og for seg ønsket, og en rekke fag har to eller flere alternative pensa. 

Men det faktum at ikke alle fag er omfattet, illustrerer det i og for seg selvsagte at ønsket om 

alternative pensa bare kan ivaretas når det finnes mer enn ett velegnet pensumalternativ. 
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Dertil vil man først oppnå reell valgfrihet for studentene (og rimelig konkurranselikhet) hvis 

begge (alle) alternativer er noenlunde jevnbyrdige mht. arbeidsinnsats.  

Uten hensyn til hvordan læringskravene i siste instans måtte bli, svikter det foreliggende 

forslaget på begge de nevnte punkter (velegnethet samt relativ «konkurranselikhet»).  

Som et midlertidig grep kan antagelig stoff fra Lønning-utvalgets rapport fungere som hel 

eller delvis inndekning av MR-delen av faget. Det samme gjelder for øvrig som supplement til 

Nåværende pensum på punkter der det måtte være påkrevd for å oppfylle læringskravene i 

sin endelige form. – I denne omgang tar jeg ikke standpunkt til det foreslåtte tekstutvalget.  

Den foreslåtte hovedboken er derimot uegnet til å ivareta læringskravene. Uansett deres 

endelige utforming fremstår det som nokså opplagt at en kort innføringsbok ikke kan tjene 

som hovedlitteratur i et av studiets hovedfag.  

Et tilsvarende syn er fremmet av en annen av faglærerne, Inger Johanne Sand, i mail av 27. 

oktober 2016 til faglærergruppen, der det blant annet heter:  

«Det nye forslaget er etter mitt syn for kortfattet når det gjelder sentrale sider ved 

statsretten. Jeg mener det er behov for noe mer utfyllende om de tre statsmaktene og om 

statsrettens grunnleggende verdier og hvilke ulike perspektiver man kan legge på hva en god 

konstitusjon kan være. Det nye pensumforslaget er mye kortere enn den nåværende 

pensumboken.» 

Det er slett ikke opplagt at de forslag om supplerende litteratur som Sand samtidig legger 

frem, er egnet til å dekke behovet for stoff som er «mer utfyllende om de tre statsmaktene 

og om statsrettens grunnleggende verdier». Men denne siden av saken lar jeg her ligge.  

Mitt hovedpoeng her er i stedet å få frem at det foreliggende forslaget fra ansvarlig faglærer 

ikke oppfyller kravet om at alternativt pensum bare kan vedtas dersom det er faglig velegnet 

og noenlunde likeverdig med alternativet (se ovenfor). – Jeg nevner for ordens skyld at 

innspillet fra Sand meg bekjent ikke er kommentert eller imøtegått av ansvarlig faglærer 

4 – Tilleggslitteratur  

Det hovedgrepet som nå foreslås, har jeg ingen innvendinger mot. Noen forslag til 

videreutvikling er sendt ansvarlig faglærer med kopi til faglærergruppen. 

 

5 – Undervisningsplanen  

Undervisningen må organiseres i samsvar med læringskravene. Noen kommentarer og 

forslag vedrørende utformingen av forelesningsserien i dette lys, er tatt opp i egen melding 

til ansvarlig faglærer. Eventuelle kommentarer til endret kursopplegg kan vente inntil et 

eventuelt forslag blir lagt frem for faglærerne i rimelig tid før kursstart.  
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Det juridiske fakultet Notat 
Universitetet i Oslo 
 

Studieseksjonen 
Postadr.: Postboks 6706 St. Olavs plass, 
0130 OSLO 
 

Telefon: 22 85 95 00 
Telefaks: 22 85 96 58 
postmottak@jus.uio.no 
www.jus.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Til: PMR 

 
Saksbehandler: 
 
Anne-Brit Strandset 

 

Forslag til endringer i litteratur, hjelpemidler, læringsutbytte og fagbeskrivelser for 

våren 2017. 

 

Det er innkommet forslag til endringer i litteratur og læringsutbytte fra studieårsansvarlige 

og ansvarlige faglærere. Endringsforslagene presenteres i dette notatet, sortert etter studieår 

i kronologisk rekkefølge. Vedtatte endringer vil normalt ikke tre i kraft før påfølgende 

semester. 

 

INNHOLDSLISTE                                                           

Side: 3-4………………………….FØRSTE STUDIEÅR 

1. JUS1211 – Fast eiendoms rettsforhold 

2. JUS1211 – Familie og arverett 

3. JUS1111 - Erstatningsrett  

 

Side: 9-8………………………   TREDJE STUDIEÅR 

1. JUS3111 Formuerett I 

Side:8-18………………………FJERDE STUDIEÅR 

1. JUS4211 Sivilprosess  

2. JUS4211 Strafferett  

3. JUS4211 Straffeprosess 

4. JUS4122 Rettsosiologi 

5. JUS4121 Rettsøkonomi 
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Side: 18-34………………..           NORSKE VALGEMNER 

 

1. JUR1960/JUS5960 Trygderett 

2. JUR1504/JUS5504 Konflikthåndtering 

3. JUS5102 Kriminologi 

4. JUS5801 Selskapsrett 

 

Side 34-43:                                ENGELSKE VALGEMNER 

1. JUS5450 Marine Insurance 

2. JUR1440/JUS5440 EU Substantive Law 

3. JUS5405 Law of the Sea 

4. JUS5870 International and Comparative Labour Law  

5. JUS5930 Comparative Public Law 

 

Side 44-46:                                ANDRE STUDIEPROGRAM  

1. HUMR5191 Human Rights Methodology: Research, 

Analysis and Thesis 
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FØRSTE STUDIEÅR: JUS1211 

 

JUS1211 Fast eiendoms rettsforhold 

Ansvarlig faglærer: Endre Stavang 

Endringer i støttelitteratur: 
 
Utgår: Sjur Brækhus og Axel Hærem (1964): Norsk tingsrett. 
 
Inn på listen: 
 
Einar Bergsholm (2016): Rettigheter i fast eiendom. Fagbokforlaget. 
 
Endre Stavang og Geir Stenseth (2016): Fast eiendoms tingsrett. Gyldendal Juridisk. 
 
Karen Eg Taraldrud (2016): Oversikt over rettigheter til fast eiendom. Cappelen Damm Akademisk. 

 

JUS1211 Familie- og arverett 

Ansvarlig faglærer: Tone Sverdrup 

I familieretten,  se http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1211/h16/pensumliste/index.html 
skal det gjøres en oppdatering med hensyn til utgaver av de to bøkene i familierett.  Begynnelsen skal 
derfor nå lyde: 
 
FAMILIE- OG ARVERETT 
Familierett 
 
Innføringslitteratur 
Peter Lødrup og Tone Sverdrup: Oversikt over familieretten, 5. utg., Oslo 2016. 
Hovedlitteratur 
Peter Lødrup og Tone Sverdrup, Familieretten, 8. utgave 2016.  
Følgende avsnitt vil, sammen med.osv...." (fortsetter som før) 
 
JUS1111 – Erstatningsrett 
Ansvarlig faglærer Trine-Lise Wilhelmsen og Erling Hjelmeng 
 
Forslag til endring i litteratur (både hovedlitteratur, støttelitteratur og tilleggslitteratur. Merk at det kun er 
hovedlitteratur som omfattes av sidetallsnormen. Vennligst angi antall sidetall nederst i dette skjemaet): 
 
Forslag til ny alternativ hovedlitteratur: 
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Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: Om erstatningsrett – Med utgangspunkt i tekster av Peter 
Lødrup. Gyldendal 2017 (bokmanus er levert til Gyldendal 3. november 2016, og forventes utgitt tidlig 
2017) (Ev. tekst føyes til: «og eldre utgaver») 
Foreslått som hovedlitteratur: Hele boken, med unntak av 4.4.3, 4.5, 8.1 (produktansvaret), 8.2 
(forurensningsansvaret), 9.2(Ansvar for yrkesskader), 9.3 (legemiddelansvaret), 9.4 (ansvar for 
pasientskader), fotnoter, samt registre. (T.o. er enkelte registre til utarbeiding hos forlaget. Registrene kan 
ettersendes dersom ønskelig). 
 
Totalt antall sider når det gjøres unntak for kapittel 4.4.3, 4.5, 8.1,8.2 og 9.2 -9.4 er ca. 387 sider, og ligger 
innenfor sideantallsnormen. I tillegg kommer unntak for fotnoter.  
 
Vi tar forbehold om at totalt antall sidetall kan bli noe annerledes når bokmanus brekkes om av forlaget. 
Gyldendal, ved Ida Kyhring, opplyser at det totale sideantallet ved ombrekking uansett vil bli noe lavere.   
 

  

96



 5 

 

TREDJE STUDIEÅR: JUS3111 

JUS3111: Obligasjonsrett – tilleggslitteratur  

Ansvarlig faglærer: Lasse Simonsen  

Hei Lasse, 

Jeg viser til vår samtale for et par uker siden og foreslår at følgende artikkel tas inn som litteratur 
for JUS3111: 

Giuditta Cordero-Moss, ULIKE TREKK VED NORSK OG ENGELSK KONTRAKTSRETT OG DERES 

BETYDNING FOR KONTRAKTENS VIRKNINGER – NOEN KOMPARATIVRETTSLIGE 

BETRAKTNINGER, Jussens Venner vol. 51, s. 276-302 

 

 

JUS3111 Formuerett I 

Faglærer: Harald Irgens-Jensen 
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FJERDE STUDIEÅR 

 

JUS4211: Sivilprosess 
Ansvarlig faglærer: Anne Robberstad 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett (14. utgave 2014) §§ 114 og 115 går ut og erstattes 
av  
Fredrik Bøckman Finstad: Introduksjon til sivilprosessen, i Jussens Venner 2/2016 s 69-91.  
Hovedlitteratur: Ingen endring 
 
Tilleggslitteratur: Stein Rognlien: Luganokonvensjonen (1993) går ut. Følgende titler tas inn: 
Maria Astrup Hjort: Tilgang til bevis i sivile saker (2016)  
Erik Eldjarn: Materiell prosessledelse (2016) 
Jussi Erik Pedersen: Begrunnelse av rettsavgjørelser (2016)  
 
JUS4211: Straffeprosess 
Forslag til endringer i hovedlitteratur: 
 

- Ørnulf Øyen: Straffeprosess, Fagbokforlaget 2016 gjøres til hovedlitteratur som alternativ til Johs. 
Andenæs v/Tor-Geir Myhrer: Norsk Straffeprosess (2009). Boka er på 477 sider (511 sider - 22 sider 
innholdsfortegnelse og 12 blanke sider), hvorav ingen foreslås unntatt. 
 

- Myhrer, Holmboe og Spurkland: Andenæs’ Norsk Straffeprosess. Ajourføringshefte, 
Universitetsforlaget 2016 gjøres til hovedlitteratur. Heftet er på 101 sider og inneholder 
oppdateringer i lys av utviklingen etter 2009 som erstatter respektivt innhold i den opprinnelige 
boka. Innføring av heftet vil altså ikke endre dagens sideantall i hovedlitteraturen. 

 
- Jo Hos: Innføring i prosess 1 og 2, Papinian 2010 tas ut av pensum i straffeprosess. 

 

- EMD-dommene som i dag er en del av hovedlitteraturen (7 stk.) tas ut. 
 

Faglærerne i straffeprosess er enige om alle endringsforslagene.  
De foreslåtte endringene medfører ingen økning i antall sider i hovedlitteraturen.   

 
 
 

Strafferett 

Litteraturbeskrivelse 
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Litteraturen består av innføringslitteratur, anbefalt hovedlitteratur, samt tilleggslitteratur. 

Innføringslitteraturen dekker ikke kunnskapskravene, og går sjelden utover disse. Den 

anbefalte hovedlitteratur består av den litteratur som best dekker læringskravene. 

Tilleggslitteratur er oppgitt for å gi studentene informasjon om hvor de kan finne 

fordypningsstoff på ulike områder som de måtte være spesielt interessert i. Studiet av 

tilleggslitteratur kan ofte ha overføringsverdi for bedre forståelse av strafferettslige 

problemstillinger generelt, men forutsettes ikke lest, i motsetning til hovedlitteraturen. 

Anbefalt hovedlitteratur i alminnelig strafferett er Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett (6. 

utgave, 2016 alternativt Ståle Eskeland: Strafferett (4. utg., 2015, alternativt nytrykk 2017). 

Andenæs' bok, som ble utgitt første gang i 1956, regnes som en klassiker innenfor 

strafferetten. Den seneste utgaven er oppdatert med straffeloven 2005 og rettspraksis 

frem til vår 2016. Selv om straffeloven 2005 ligger til grunn for fremstillingen, har 

forfatterne av pedagogiske grunner valgt å beholde mange referanser til straffeloven 1902. 

Dessuten får straffeloven 1902 anvendelse på mange straffbare handlinger begått før 

straffeloven 2005 ble satt i kraft. 

Eskelands bok, som ble utgitt første gang i 2000 er oppdatert med straffeloven 2005 og 

rettspraksis frem til 2013. Den er i sin utforming rettskilde- og metodeorientert i større grad 

enn Andenæs' fremstilling. Noen avsnitt i boken er ikke helt oppdatert og inneholder 

fortsatt noen elementer som hører til straffeloven 1902, særlig avsnitt om medvirkning og 

rettsuvitenhet. Boken må derfor leses med viss våkenhet med hensyn til dette. Det 

arbeides med en revisjon som retter opp de nevnte svakhetene. Hvis den kommer ut før 

semesterstart anbefales den i stedet for 4. utgaven. Sidehenvisningene nedenfor referer til 

4. utg. 

Læringskravene refererer til gjeldende rett, og ikke anbefalt hovedlitteratur. Studentene må 

selv skaffe seg oversikt over på hvilke områder det er kommet ny lovgivning og 

rettspraksis. 
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Kursdagene følger opp og bygger i hovedsak på innholdet i forelesningene. Til kursdagene 

bør også annet relevant material leses. Den del av pensum som (minimum) bør leses til 

forelesingene kan summeres som følger: 

  

Forelesing 1-2: Tolking av straffebud: Andenæs s. 104-125, Eskeland, s. 91-160  

Forelesing 3-4-Straffrihetsgrunner (+kausalitet): Andenæs s. 125-137, 150-207, Eskeland 

s. 194-202, 245-273  

Forelesing 5-Skyld, faktisk villfarelse: Andenæs s. 217-255, Eskeland s. 274-314, 320-328 

Andenæs s. 217-255 

Forelesing 6-7: Tilregnelighet, rus og straffansvar, rettsuvitenhet: Andenæs s. 288-324, 

255-273, Eskeland, s. 329-347, 314-320  

Forelesing 8-Forsøk: Andenæs s. 345-369, Eskeland s. 221-231  

Forelesing 9-10: Medvirkning: Andenæs s. 325-345, Eskeland s. 203-231  

  

Innføringslitteratur 

  

 Thomas Frøberg: Alminnelig strafferett i et nøtteskall (Oslo 2016) 

  

 Hovedlitteratur 

ALMINNELIG STRAFFERETT: 

 Anbefalt hovedlitteratur 
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 Johs. Andenæs: Alminnelig strafferett (6. utgave ved Rieber-Mohn og Sæther 

2016). Utvalgte kapitler (se nedenfor). Petitstoff omfattes ikke av 

læringskravet.) 

alternativt 

 Ståle Eskeland: Strafferett (4.utgave 2015). Utvalgte kapitler (se nedenfor) 

  

Litteraturhenvisninger til læringskrav i ALMINNELIG STRAFFERETT -God forståelse: 

 Juridisk metode: Andenæs kap. 10 og 11, Eskeland kap. II:6.1.og 6.2, III: 1, 2, 

3.1 og 3.2, IV og XX.  

  

 Ansvarslæren: Andenæs kap. 8, 9, 12:I-V 1., 14, 15:I-Vii, 16, 17, 19-24, 25:III-

IX, 27:I, 28, 29, 31 og 33-35, Eskeland kap. VII-XI, XII: 2.2.1 og XIII.  

  

 Reaksjonslæren (inkl. fullbyrdelseslæren): Andenæs kap. 37: II og VI, 38: II, III, 

V, VI-VIII, 39: II, III, 40: II, III og V, 41: I og II, 42: V-VII, 43: II, 44: II, 45: II og III, 

46 og 47: III og IV , Eskeland kap. XVI: 1 og 2, og XVII: 1-3. 

  

Litteraturhenvisninger til læringskrav i ALMINNELIG STRAFFERETT -Kjennskap til: 

  

 Straffens formål, begrunnelser og virkninger: Andenæs kap. 6 og 7, Eskeland 

kap. II:4 og 5. 

 Fullbyrdelseslæren: Andenæs i punktet «Reaksjonslæren» ovenfor,  Eskeland 

kap. XIX: 1, 2, 3, og 4..) 

 Straffelovgivningens virkeområde i tid og rom: Andenæs kap. 52 og 54, 

Eskeland kap. III: 3.2.2. og 3.2.3  
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SPESIELL STRAFFERETT: 

  

 Magnus Matningsdal: Norsk spesiell strafferett (2. utg. Oslo 2016) Utvalgte 

kapitler. (se nedenfor) 

  

Litteraturhenvisninger til læringskrav i SPESIELL STRAFFERETT - God 

forståelse: 

  

 Narkotikalovbrudd. Strl. §§ 231 og 232: kap. 3 

 Seksuallovbruddene. Strl. §§ 291, 292, 294, 299-300, 307 og 308, kap 15-17, 

19-21, 23 og kap. 26 

 Voldslovsbruddene. Strl. §§ 271-274, kap. 5-10 

 Drap. Strl. §§ 275, 281, kap. 11 og 12 

 Vinningslovbrudd. Strl. §§ 321, 324, 327, 371, 387-389, kap. 28, 31, 33, 43 og 

49  

 Heleri og hvitvasking. Strl. §§ 332, 333, 335, 337, 338, 340, kap. 37 og 39 

 

 
 
 
JUS4122: Rettssosiologi 
Faglærer: Kristin Bergtora Sandvik 

FORSLAG TIL PENSUM ENDRING 

 

Kunnskap 

Studenten skal ha god forståelse av følgende tema: 

 Sentral rettssosiologisk teori (Weber, Habermas, Luhmann) 

 Utviklingen av nordisk rettssosiologi. 

 Rettssosiologiske temaer som: forhold mellom rett og makt, rettsliggjøring, 

rettspluralisme, rettens globalisering, rett og kjønn, konfliktløsningsordninger, og den 

juridiske profesjon. 
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Ferdigheter 
Studenten skal kunne: 

 Anvende eksisterende teorier og resultater fra empirisk forskning på rettssosiologiske 

problemstillinger 

 Se retten i et videre perspektiv, og kan utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten, 

basert på rettssosiologisk teori 

 Kunne formulere rettsosiologiske problemstillinger basert på aktuelle rettslige 

problemstillinger i samfunnet 

 

Generell kompetanse 
 Studenten skal kunne formidle sentralt fagstoff om rettssosiologiske teorier, 

problemstillinger og empiriske undersøkelser skriftlig. 

 

Hovedlitteratur 
Litteraturen finner man i boken "Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver", av 

Hammerslev og Rask Madsen (red.) og «Retten i Samfunnet. En innføring i rettssosiologi» av 

Thomas Mathisen, samt artikler som er elektronisk tilgjengelig.  

 

1. Introduksjon 
Hammerslev, Ole og Rask-Madsen, Mikael (2013) Introduction. I: Hammerslev og Rask Madsen 

(red.), Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver. Hans Reitzels Forlag: København, s. 13-

31.                                                              

 

Inger Johanne Sand (2012) «Rettssosiologisk teori i komplekse samfunn: Hva slags teori har vi 

behov for?» i Kritisk Juss, no.3-4, 2012. 

 

Mathiesen, Thomas (2011). Retten i Samfunnet. En innføring i rettssosiologi. Pax 

Forlag.  ISBN 978-82-530-3415-7.  345 s., Del 1. 

  

2. Klassisk og nyere nordisk rettssosiologi 
  

Hydén, Håkan (2013):  Klassisk nordisk retssociologi. I: Hammerslev og Rask Madsen 

(red.), Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver. Hans Reitzels Forlag: 

København, s. 101- 118 
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Baier, Matthias Nyere Nordisk rettssociologi, i RETSSOCIOLOGI.  I: Hammerslev og Rask 

Madsen (red.), Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver. Hans Reitzels Forlag: 

København, s. 139-161. 

                                                                                                                                                       Schö

mer, Eva (2013) Feministisk rettsteori og rettssociologi. I: Hammerslev og Rask Madsen (red.), 

Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver.Hans Reitzels Forlag: København, s. 605-629. 

 

                                                                                                                                     

  

3. Max Weber, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann 
  

Hammerslev, Ole (2013): Max Weber. I: Hammerslev og Rask Madsen (red.), Retssociologi –

  klassiske og moderne perspektiver. Hans Reitzels Forlag: København, s.  213 – 232      

  

Dalberg-Larsen, Jørgen (2013): Jürgen Habermas og den moderne stats krise. I: 

Hammerslev og Rask Madsen (red.), Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver. 

Hans Reitzels Forlag: København, s. 297-315                                                                   

  

  

Borch, Christian (2013): Niklas Luhmann om retssystemets autopoiesis. I: Hammerslev 

 og Rask Madsen (red.), Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver. Hans Reitzels 

Forlag: København, s. 331 – 347 

  

  

4. Den juridiske profession i et sosiologisk perspektiv 
  

Bertilsson, Margareta (2013): Den juridiske profession i et sociologisk perspektiv. 

I: Hammerslev og Rask Madsen (red.), Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver. 

Hans Reitzels Forlag: København, s. 659 – 680                                                                 

  

Aubert, Vilhelm (1976): Fra Rettens og juristers ændrede rolle i det norske samfund i 

1800- og 1900-tallet. I: Hammerslev og Rask Madsen (red.), Retssociologi – klassiske 

og moderne perspektiver. Hans Reitzels Forlag: København, s. 693 – 709           

  

  

Ole Hammerslev: “Convergence and conflict perspectives in Scandinavian studies of the legal 

Profession”  i International Journal of the Legal Profession, VOL. 17, NO. 2, JULY 2010: 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09695958.2010.530874?needAccess=true (18 sider) 

 

John Flood: “Megalawyering in the Global Order: The Cultural, Social and Economic 

Transformation of Global Legal Practice” i International Journal of the Legal Profession, Vol. 3, 

Nos. 1-2, pp. 169-214, 1996: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=953796 (46 sider) 
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5. Rettens globalisering 
Thuesen, Frederik,  Retsantropologi og Global Retspluralisme,  I: Hammerslev og Rask Madsen 

(red.), Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver. Hans Reitzels Forlag: 

København, s. 559-574. 

 

de Sousa Santos, Boaventura, and César A. Rodríguez-Garavito  (2005) Law, Politics and the 

Subaltern in Counterhegemonic Globalization, ch.1, in de Sousa Santos, Boaventura, and César A. 

Rodríguez-Garavito, eds. Law and globalization from below: towards a cosmopolitan legality. 

Cambridge University Press, 2005. 

Lemaitre, Julieta & Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Shifting Frames, Vanishing Resources, 

and Dangerous Political Opportunities: Legal Mobilization among Displaced Women in Colombia. 

Law & society review.  ISSN 0023-9216.  49(1), s 5- 38 . doi: 10.1111/lasr.12119 

 

6. Lovgivning, politikk og rett 
 

Zamboni, Mauro og og Hammerslev, Ole (2013): Lovgivning, politik og ret. I: 

Hammerslev og Rask Madsen (red.), Retssociologi – klassiske og moderne perspektiver.Hans 

Reitzels Forlag: København, s. 711 – 725                                                                 

  

  

Hans Petter Graver: “Hvem bestemmer over loven? Hvordan rettsliggjøringen  av samfunnet gjør 

jussen mektigere på bekostning av politikken» i Samtiden nr. 2, 2012: 

https://www.idunn.no/file/ci/54626186/samtiden_2012_02_hvem_bestemmer_over_loven.pdf  (10 

sider) 

 

Kristian Andenæs: «Om maktens rettsliggjøring og rettsliggjøringens maktpotensial» i 

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING, VOL 47, NR 4: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4122/h15/pensumliste/om_maktens_rettsliggjoring_og

_rettsliggjoringens_maktpotensial.pdf  (14 sider) 

 

Hellum, Anne og Taj, Farhat (2014): Norsk-pakistanske kvinner i rettslige klemme. I: 

Hellum/Köhler-Olsen (red.), Like rettigheter – ulike liv. Gyldendal: Oslo, s.389-413 

 

Ravna, Øyvind (2011): Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende 

oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene. I: Historisk tidsskrift, 

bd. 90 (2), s. 189-212                                                                                             
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7. Konfliktløsning, domstoler og straff i rettssosiologisk perspektiv 
 

Christie, Nils. "Conflicts as property." British journal of Criminology 17.1 (1977): 1-

15.http://bjc.oxfordjournals.org/content/17/1/1.full.pdf+html  

 

  

Olaussen, Leif-Petter (2014): Concordance between Actual Level of Punishment 

and Punishments suggested by Lay People – but with less use of Imprisonment. 

I: Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 2, Issue 1, 

pp 69-99                                                     

 

Smith, Peter Scharff. "A critical look at Scandinavian exceptionalism." Penal exceptionalism 

(2012): 38-57. ? Tilgjengelig på 

https://www.academia.edu/21592182/A_critical_look_at_Scandinavian_exceptionalism._Welfare_s

tate_theories_penal_populism_and_prison_conditions_in_Denmark_and_Scandinavia 
  

 

JUS4121 Rettsøkonomi 

Faglærer: Jukka Mähönen 

 

Hovedlitteratur 
 
Eide, Erling og Endre Stavang: Rettsøkonomi (bortsett fra appendiksene A og B til del IV). Cappelen 
Akademisk 2008 eller senere opplag. 
 
Følgende er ikke del av hovedlitteraturen: 
 
- 8.4. Nærmere om immaterialretter 
- 12.4.5 Rettslig årsakssammenheng 
- 12.4.6 Økonomisk tap 
- 13.3 Risikokostnader 
- 13.4.2 Sekvensielt valg av aktsomhet 
- 17.3 Oppfyllelse og innrettelse 
 
Tilleggslitteratur 
 
For anvendelser av rettsøkonomi, se særlig: 
 
- Eide, Erling, Henrik Lando og Endre Stavang (red.), Rettsøkonomi i nordiske dommer, Oslo 2014: Institutt 
for privatretts skriftserie nr. 197. 
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- Mathis, Klaus (red.), Law and Economics in Europe, Foundations and Applications, Dordrecht 2014: 

Springer. 
 
- Eide, Erling: Rettsøkonomiens lysende fortid og utfordrende fremtid - Refleksjoner omkring en 
encyclopedi. I Rettsteori og rettsliv - Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002, Oslo 2002, s. 
197-208. 
 
Med fradrag av tabeller og figurer utgjør hovedlitteraturen i underkant av 500 sider 
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NORSKE VALGEMNER 

 

JUS5960 Trygderett: 
Forslag til endring i litteratur (både hovedlitteratur, støttelitteratur og tilleggslitteratur. Merk at det 
kun er hovedlitteratur som omfattes av sidetallsnormen. Vennligst angi antall sidetall nederst i dette 
skjemaet): 
 
 

Innføringslitteratur 

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I, Gyldendal Akademisk 2012 (5.utg.), kap. 

6 og 7, s. 261-354.Narvland, Runar: Trygderett i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 

2015.Bay, Ann-Helén, Aksel Hatland, Tale Hellevik og Charlotte Koren (red): De 

norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling, Gyldendal Akademisk, 2010 (2. utg.) 

Hovedlitteratur (totalt 466 sider) 

 

Kjønstad, Asbjørn: Innføring i trygderett, Universitetsforlaget, 2009 (4.utg). Følgende kapitler er 

hovedlitteratur (totalt 153 sider):  

- 1. Innledning, s. 19-37 (18 s) 

- 2. Rettskildene i trygderetten, s. 38-57 (19 s) 

- 3. Rettssikkerhet, s. 58-70 (22 s) 

- 4. Trygderettens korttidsytelser, s. 73-101 (28 s) 

- 5.1 Dagpenger, s. 102-116, (14 s) 

- 6.3 Etterlattepensjon, s. 183-189 (6 s) 

- 7. Samordning av pensjoner, s. 193-204 (11 s) 

- 9. Folketrygdens særpreg og plass i samfunnet, s. 226-261 (35 s)  

 

Boe, Erik Magnus: «NAVs veilednings- og opplysningsplikt», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., 

cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal 

Juridisk, 2016 s. 89-100 (11 s.) 

Holgersen, Gudrun: «Sykdom, symptomer og diagnoser. Folketrygdens sykdomsvilkår i lys av 

nyere rettspraksis» i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E 

Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 301-314 (13 s) 

Holgersen, Gudrun: Folketrygdloven kapittel 12 om uføretrygd, Norsk Lovkommentar, Gyldendal, 
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elektronisk utgave, oppdateres fortløpende (ca 25 sider notetekst) 

Ikdahl, Ingunn: «Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?», i Cand.mag., cand.med., 

cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), 

Gyldendal Juridisk, 2016 s. 309-320 (11 s) 

Ikdahl, Ingunn: «De grensekryssende familier: Familieytelser og EØS» i Biørn Bogstad (red.), 

Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal Juridisk, 2015, kap. 6, s. 85-100 (15 s) 

Johnson, Georg Espolin: «Et kritisk blikk på medisinske vilkår for rett til ytelser som ung ufør» , i 

Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U 

Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 321-332 (11 s) 

Ketscher, Kirsten: Socialret: Principper, Rettigheder, Værdier, Karnov Forlag, 2014 (4.utg). Kap. 4, 

«Om forsørgelsesretlige sammenhænge», s 87-116 (28 s) 

Ketscher, Kirsten: «Ejendomsret til sociale ydelser: Retrospektivt gensyn med Borthen og 

Thunheim i lyset af EMK Tp 1 art. 1 med inddragelse af Lindheim (Tomtefestesagen)», i Velferd og 

rettferd: Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A 

Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013, s. 315-330 (15 s) 

Kjønstad, Asbjørn: «Ny og mer komplisert alderspensjon», Nordisk Socialrättslig Tidskrift 

nr 7-8, 2013, s. 9-40 (31 s) 

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse, «Grunnlovsreformen og velferdsretten», Jussens Venner 2014, 

Vol.49 (05), s. 340-357 (17 s) 

Narvland, Runar: «Betydningen av svikt i NAVs veiledningsplikt», Tidsskrift for erstatningsrett, 

forsikringsrett og velferdsrett 2013 s. 26-47 (21 s) 

Refsdal, Endre S.: «Vedtaksorgana i trygderettsprosessen med særlig fokus på NAV», Tidsskrift for 

Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 121-146 (25 s) 

Svele, Ane-Louise: «Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan som verktøy for NAV og som vilkår for 

trygderettigheter», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012, s. 71-98 (27 

sider) 

Svele, Ane-Louise: «Arbeidsavklaringspenger – en ny ytelse fra folketrygden», Tidsskrift for 

erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 42-75 (23 s) 

Syse, Aslak og Ingunn Ikdahl: «Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn 

fra 1. januar 2016», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 nr. 4 

(manus ca 20 sider) 

Søvig, Karl Harald: «Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs 
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konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter», Jussens Venner 2006, vol 41, s. 36-56 

(20 s) 

Tilleggslitteratur 

Backer, Jan L. og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2016 

Bogstad, Bjørn Bogstad (red.): Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal, Oslo 2015, kap. 1 og 2  

«Brochmann-utvalget»: NOU 2011:7 Velferd og migrasjon. Kap. 1 «Perspektiv og sammendrag», s. 

9-31 

Hatland, Aksel: «Valgfrihetens frammarsj i velferdspolitikken», i Velferd og rettferd. Festskrift til 

Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 

241-254 

Holgersen, Gudrun: «Arbeidsevne, inntektsevne og arbeidsavklaring», Tidsskrift for erstatningsrett 

2011 s. 259-275 

Kjønstad, Asbjørn: «Folketrygdens alderspensjoner», i Jussens venner 2012 (vol 47) nr. 2, s. 85-157 

Kjønstad, Asbjørn: «Rettsligjøring av velferdsstaten», s. 211-235 (2013), «Forsker og 

formidler: festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013», redigert av Hans 

Petter Graver, Ida Hjort Kraby, Marius Stub, Oslo: Universitetsforlaget 

Narvland, Runar: «Tilbakekreving av feil utbetalt stønad, spesielt om skylddeling», 

Tidsskrift for erstatningsrett 2009 s. 36-80  

Narvland, Runar: «Litt om lovvedtaket om ny uføretrygd», Tidsskrift for erstatningsrett, 

forsikringsrett og velferdsrett 2012 s. 105-119 

Narvland, Runar: «Arbeidslinja som begrunnelse for reformer på folketrygdens område», i 

Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M 

Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 357-370 

Norsk Lovkommentar: Folketrygdloven med kommentarer. Gyldendal, elektronisk utgave, 

oppdateres fortløpende 

Pedersen, Axel West: «Leveårsjustering av alderspensjonen – økonomisk ansvarlighet og 

usosial populisme» i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K 

Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 629-639 

Prop. 130 L (2010-2011): Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til 

uføre). Kap 1: «Hovedinnholdet i proposisjonen», s. 7-16 
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Strand, Vibeke Blaker og Kjetil Mujezinovic Larsen: Menneskerettigheter i et nøtteskall, 

Gyldendal Juridisk 2015. Pkt. 1.6 (Statsforpliktelsens innhold), 4.15 (Retten til 

tilfredsstillende levestandard: bolig, mat, vann), 4.17 (Retten til sosial trygghet) 

Thorbjørnsen, John Olav: «Dagpengeordningen for permitterte – krav til 

permitteringsårsaken som vilkår for rett til dagpenger», i Tidsskrift for erstatningsrett, 

forsikringsrett og velferdsrett 2014 nr 4 s. 301-325 

Tverberg, Arnulf: «Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter». Publisert på 

Lovdatas grunnlovssider, www.grunnloven.lovdata.no  

 
Totalt antall sider hovedlitteratur: 
466 
 

Forslag til endring i læringsutbytte (må beskrives i kategoriene: kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse): 
 
Merk: Kun én mindre endring: det som står med rød skrift nedenfor er nytt 

Kunnskap 

Studenten skal ha: 

- God forståelse av hovedprinsippene og grunnbegrepene i trygderetten  

- God forståelse av folketrygdens regler om ytelser ved egen sykdom, redusert arbeidsevne, og 

alderdom: Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon 

- God forståelse av folketrygdens regler om dagpenger ved arbeidsløshet 

- God forståelse av regler om ytelser knyttet til familiesituasjon: Stønader til dem som har 

aleneomsorg for barn, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger og etterlatteytelser, 

samt kontantstøtte og barnetrygd 

- Kjennskap til NAVs veiledningsplikt 

- Kjennskap til betydningen av andre normsystemer for folketrygdens ytelser: Menneskerettigheter, 

Grunnloven og EØS-rett 

- Kjennskap til trygderetten i et kjønnsperspektiv 

- Kjennskap til hovedsynspunkter og grunnleggende prinsipper og debatter i norsk trygdepolitikk 

- Kjennskap til hovedtrekk ved organiseringen av Trygdeforvaltningen og dens forhold til brukerne 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

- Analysere og tolke sentrale bestemmelser i folketrygdloven ved hjelp av juridisk metode 

- Finne relevant rettskildemateriale, henvise til dette og framstille det slik at det er forståelig for 
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andre  

- Avgjøre og begrunne konkrete saker om trygdeytelser 

- Diskutere trygderettslige spørsmål, herunder i lys av spørsmål om kjønnsdimensjoner og samsvar 

med menneskerettigheter, grunnlovsbestemmelser og EØS-rett 

Generell kompetanse 

Studenten skal: 

- Kunne arbeide med trygderettslige problemstillinger i ulike yrkessituasjoner (NAV, 

advokatvirksomhet, forsikringsselskap eller andre som arbeider med trygderett) 

- Kunne oppdatere sine kunnskaper på trygderettens område 

 

 
JUS1960 Trygderett 
Forslag til endring i litteratur (både hovedlitteratur, støttelitteratur og tilleggslitteratur. Merk at det 
kun er hovedlitteratur som omfattes av sidetallsnormen. Vennligst angi antall sidetall nederst i dette 
skjemaet): 
 
 

Innføringslitteratur 

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I, Gyldendal Akademisk 2012 (5.utg.), kap. 

6 og 7, s. 261-354. 

Narvland, Runar: Trygderett i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2015. 

Bay, Ann-Helén, Aksel Hatland, Tale Hellevik og Charlotte Koren (red): De norske 

trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling, Gyldendal Akademisk, 2010 (2. utg.) 

Hovedlitteratur (totalt 466 sider) 

Kjønstad, Asbjørn: Innføring i trygderett, Universitetsforlaget, 2009 (4.utg). Følgende 

kapitler er hovedlitteratur (totalt 153 sider):  

- 1. Innledning, s. 19-37 (18 s) 

- 2. Rettskildene i trygderetten, s. 38-57 (19 s) 

- 3. Rettssikkerhet, s. 58-70 (22 s) 

- 4. Trygderettens korttidsytelser, s. 73-101 (28 s) 

- 5.1 Dagpenger, s. 102-116, (14 s) 

- 6.3 Etterlattepensjon, s. 183-189 (6 s) 
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- 7. Samordning av pensjoner, s. 193-204 (11 s) 

Boe, Erik Magnus: «NAVs veilednings- og opplysningsplikt», i Cand.mag., cand.med., 

cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), 

Gyldendal Juridisk, 2016 s. 89-100 (11 s.) 

Holgersen, Gudrun: «Sykdom, symptomer og diagnoser. Folketrygdens sykdomsvilkår i lys 

av nyere rettspraksis» i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K 

Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 301-314 (13 s) 

Holgersen, Gudrun: Folketrygdloven kapittel 12 om uføretrygd, Norsk Lovkommentar, 

Gyldendal, elektronisk utgave, oppdateres fortløpende (ca 25 sider notetekst) 

Ikdahl, Ingunn: «Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?», i Cand.mag., 

cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U 

Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 309-320 (11 s) 

Ikdahl, Ingunn: «De grensekryssende familier: Familieytelser og EØS» i Biørn Bogstad (red.), 

Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal Juridisk, 2015, kap. 6, s. 85-100 (15 s) 

Johnson, Georg Espolin: «Et kritisk blikk på medisinske vilkår for rett til ytelser som ung ufør» , i 

Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U 

Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 321-332 (11 s) 

Ketscher, Kirsten: Socialret: Principper, Rettigheder, Værdier, Karnov Forlag, 2014 (4.utg). Kap. 4, 

«Om forsørgelsesretlige sammenhænge», s 87-116 (28 s) 

Ketscher, Kirsten: «Ejendomsret til sociale ydelser: Retrospektivt gensyn med Borthen og 

Thunheim i lyset af EMK Tp 1 art. 1 med inddragelse af Lindheim (Tomtefestesagen)», i Velferd og 

rettferd: Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A 

Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013, s. 315-330 (15 s) 

Kjønstad, Asbjørn: «Ny og mer komplisert alderspensjon», Nordisk Socialrättslig Tidskrift nr 7-8, 

2013, s. 9-40 (31 s) 

Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse, «Grunnlovsreformen og velferdsretten», Jussens Venner 2014, 

Vol.49 (05), s. 340-357 (17 s) 

Narvland, Runar: «Betydningen av svikt i NAVs veiledningsplikt», Tidsskrift for erstatningsrett, 

forsikringsrett og velferdsrett 2013 s. 26-47 (21 s) 

Svele, Ane-Louise: «Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan som verktøy for NAV og som vilkår for 

trygderettigheter», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012, s. 71-98 (27 
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sider) 

Svele, Ane-Louise: «Arbeidsavklaringspenger – en ny ytelse fra folketrygden», Tidsskrift for 

erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 42-75 (23 s)  

Syse, Aslak og Ingunn Ikdahl: «Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn 

fra 1. januar 2016», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 nr. 4 

(manus ca 20 sider) 

Søvig, Karl Harald: «Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs 

konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter», Jussens Venner 2006, vol 41, s. 36-56 

(20 s) 

Tilleggslitteratur 

Backer, Jan L. og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2016 

Bogstad, Bjørn Bogstad (red.): Trygd og pensjon i EØS, Gyldendal, Oslo 2015, kap. 1 og 2  

«Brochmann-utvalget»: NOU 2011:7 Velferd og migrasjon. Kap. 1 «Perspektiv og sammendrag», s. 

9-31 

Hatland, Aksel: «Valgfrihetens frammarsj i velferdspolitikken», i Velferd og rettferd. Festskrift til 

Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 

241-254 

Holgersen, Gudrun: «Arbeidsevne, inntektsevne og arbeidsavklaring», Tidsskrift for erstatningsrett 

2011 s. 259-275 

Kjønstad, Asbjørn: «Folketrygdens alderspensjoner», i Jussens venner 2012 (vol 47) nr. 2, s. 85-157  

Kjønstad, Asbjørn: «Rettsligjøring av velferdsstaten», s. 211-235 (2013), «Forsker og formidler: 

festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013», redigert av Hans Petter Graver, Ida 

Hjort Kraby, Marius Stub, Oslo: Universitetsforlaget 

Narvland, Runar: «Tilbakekreving av feil utbetalt stønad, spesielt om skylddeling», Tidsskrift for 

erstatningsrett 2009 s. 36-80 

Narvland, Runar: «Litt om lovvedtaket om ny uføretrygd», Tidsskrift for erstatningsrett, 

forsikringsrett og velferdsrett 2012 s. 105-119 

Narvland, Runar: «Arbeidslinja som begrunnelse for reformer på folketrygdens område», i 

Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U 

Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 357-370 

116



 25 

 

Norsk Lovkommentar: Folketrygdloven med kommentarer. Gyldendal, elektronisk utgave, 

oppdateres fortløpende 

Pedersen, Axel West: «Leveårsjustering av alderspensjonen – økonomisk ansvarlighet og usosial 

populisme» i Velferd og rettferd. Festskrift til Asbjørn Kjønstad, K Ketscher, K Lilleholt, E Smith og 

A Syse (red.), Gyldendal Juridisk, 2013 s. 629-639 

Prop. 130 L (2010-2011): Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre). 

Kap 1: «Hovedinnholdet i proposisjonen», s. 7-16  

Strand, Vibeke Blaker og Kjetil Mujezinovic Larsen: Menneskerettigheter i et nøtteskall, 

Gyldendal Juridisk 2015. Pkt. 1.6 (Statsforpliktelsens innhold), 4.15 (Retten til tilfredsstillende 

levestandard: bolig, mat, vann), 4.17 (Retten til sosial trygghet) 

Thorbjørnsen, John Olav: «Dagpengeordningen for permitterte – krav til 

permitteringsårsaken som vilkår for rett til dagpenger», i Tidsskrift for erstatningsrett, 

forsikringsrett og velferdsrett 2014 nr 4 s. 301-325 

Tverberg, Arnulf: «Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter». Publisert på Lovdatas 

grunnlovssider, www.grunnloven.lovdata.no  

 
Forslag til internasjonale rettskilder og/eller fremmedspråklig litteratur: 
 
I litteraturen behandles menneskerettigheter (særlig EMKs tilleggsprotokoll 1 og FN-konvensjonen 
om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter) og EØS-rett (særlig forordning 883/2004).  
Litteraturen er i hovedsak norsk, med unntak av Ketscher (2013 og 2014). 
 
Totalt antall sider hovedlitteratur: 
406 
 
 
Forslag til endring i læringsutbytte (må beskrives i kategoriene: kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse): 
Merk: Kun én mindre endring: det som står med rød skrift nedenfor er nytt 

Kunnskap 

Studenten skal ha: 

- God forståelse av hovedprinsippene og grunnbegrepene i trygderetten  

- God forståelse av folketrygdens regler om ytelser ved egen sykdom, redusert 

arbeidsevne, og alderdom: Sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og 

alderspensjon 

- God forståelse av folketrygdens regler om dagpenger ved arbeidsløshet 
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- God forståelse av regler om ytelser knyttet til familiesituasjon: Stønader til dem som 

har aleneomsorg for barn, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, omsorgspenger 

og etterlatteytelser, samt kontantstøtte og barnetrygd 

- Kjennskap til NAVs veiledningsplikt 

- Kjennskap til betydningen av andre normsystemer for folketrygdens ytelser: 

Menneskerettigheter, Grunnloven og EØS-rett 

- Kjennskap til trygderetten i et kjønnsperspektiv 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne: 

- Analysere og tolke sentrale bestemmelser i folketrygdloven ved hjelp av juridisk 

metode 

- Finne relevant rettskildemateriale, henvise til dette og framstille det slik at det er 

forståelig for andre  

- Avgjøre og begrunne konkrete saker om trygdeytelser 

- Diskutere trygderettslige spørsmål, herunder i lys av spørsmål om kjønnsdimensjoner og samsvar 

med menneskerettigheter, grunnlovsbestemmelser og EØS-rett 

Generell kompetanse 

Studenten skal: 

- Kunne arbeide med trygderettslige problemstillinger i ulike yrkessituasjoner (NAV, 

advokatvirksomhet, forsikringsselskap eller andre som arbeider med trygderett) 

- Kunne oppdatere sine kunnskaper på trygderettens område 

-  

BA: 400 sider 
MA: 600 sider  
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Forslag til endring i læringsutbytte (må beskrives i kategoriene: kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse): 

 

 

Læringskrav for JUS5504 - masteremnet på 10 studiepoeng 

 

Kunnskap:  

 

God forståelse for utvalgte teorier og forskningsfunn om konflikter, konflikters utvikling og 

konflikthåndtering, herunder om:  

 Konfliktbegrepet, konfliktprosessen, strukturer som former konfliktprosessen, konfliktemner 

og skjevheter i konfliktoppfattelsen.  

 Emosjoner, bedømmelser og beslutninger i konflikt. 

 Personlighet, kjønn, kultur og konflikters kontekst. 

 Roller, makt og tillit i konflikt. 

 Konfliktstrategier og konflikttaktikker.  

 Hvordan konflikter oppstår og utvikler seg, herunder om kilder til konflikt, og om eskalering.  

God forståelse av sentrale teorier om hvordan konflikter kan håndteres på måter som ivaretar 

individer, grupper og organisasjoner, herunder om: 

 Teorien om samarbeid og konkurranse 

 Konstruktive kontroverser, språk og kommunikasjon. 

 Problemløsning i konflikter  

 Kreativitet i konflikter.  

 Endring og konflikt.  

 Prosedyral rettferdighet.    

Kunnskap om trekk ved de rettslige behandlingsmåter og prosessformer, herunder om:  

 Juristprofesjonene og deres oppgaver og roller i konflikthåndtering. 

 Begrepet rettsliggjøring.  

 Alternativ tvisteløsning.  

Ferdigheter:  
Emnet gjør deg i stand til å identifisere og analysere utvalgte problemstillinger ved forståelse og 

håndtering av konflikter og kunne redegjøre for sentrale teorier og forskningsfunn vedrørende disse. 

Emnet gir deg også ferdigheter i å analysere konkrete konflikter ved hjelp av fagets teorier og 
begrepsapparat, samt å planlegge intervensjoner og strategier basert på disse. 
 
Generell kompetanse:  
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Emnet oppøver evnen til refleksjon rundt alternative måter å håndtere konflikter på, som kan 

ivareta individers, gruppers og organisasjoners mål og interesser. 

Emnet gir deg kjennskap til forholdet mellom juss og etikk ved håndtering av konflikter, derunder at 
det kan ligge etiske forventninger ut over de klart definerte regler, samt en bevisst holdning til 
hvordan slike dilemmaer kan løses i praksis. 
 
 
Læringskrav for JUS1504 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng 
 
Kunnskap:  
 
God forståelse for utvalgte teorier og forskningsfunn om konflikter, konflikters utvikling og 

konflikthåndtering, herunder om:  

 Konfliktbegrepet, konfliktprosessen, strukturer som former konfliktprosessen, 

konfliktemner og skjevheter i konfliktoppfattelsen.  

 Emosjoner, bedømmelser og beslutninger i konflikt. 

 Personlighet, kjønn, kultur og konflikters kontekst. 

 Roller, makt og tillit i konflikt. 

 Konfliktstrategier og konflikttaktikker.  

 Hvordan konflikter oppstår og utvikler seg, herunder om kilder til konflikt, og om eskalering.  

God forståelse av sentrale teorier om hvordan konflikter kan håndteres på måter som ivaretar 

individer, grupper og organisasjoner, herunder om: 

 Teorien om samarbeid og konkurranse 

 Konstruktive kontroverser, språk og kommunikasjon. 

 Problemløsning i konflikter  

 Kreativitet i konflikter.  

Kunnskap om trekk ved de rettslige behandlingsmåter og prosessformer, herunder om:  

 Juristprofesjonene og deres oppgaver og roller i konflikthåndtering. 

 Begrepet rettsliggjøring.  

 Alternativ tvisteløsning.  

 Prosedyral rettferdighet.    

 

Ferdigheter:  

Emnet gjør deg i stand til å identifisere og analysere utvalgte problemstillinger ved forståelse og 

håndtering av konflikter og kunne redegjøre for sentrale teorier og forskningsfunn vedrørende disse. 
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Emnet gir deg også ferdigheter i å analysere konkrete konflikter ved hjelp av fagets teorier og 

begrepsapparat, samt å planlegge intervensjoner og strategier basert på disse. 

 

Generell kompetanse:  

Emnet oppøver evnen til refleksjon rundt alternative måter å håndtere konflikter på, som kan ivareta 

individers, gruppers og organisasjoners mål og interesser. 

Emnet gir deg kjennskap til forholdet mellom juss og etikk ved håndtering av konflikter, derunder at 

det kan ligge etiske forventninger ut over de klart definerte regler, samt en bevisst holdning til 

hvordan slike dilemmaer kan løses i praksis. 

BA: 400 sider 

MA: 600 sider  

 

 

 

 
JUS5102 Kriminologi. 

Faglærer Heidi Mork Lomell 
 

Forslag til ny pensumliste vår 2017 (nye tekster er uthevet i gult): 

Christie, Nils (1977): «Konflikt som eiendom» I: Tidsskrift for rettsvitenskap, vol. 90. 20 s. [K] 

Christie, Nils (2004): En passende mengde kriminalitet. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: Kap. 1, 13 s. 

[K] 
Dullum, Jane (2009): «Fengslene og de psykiatriske institusjonene: Like eller forskjellige?» I: Nordisk 

Tidsskrift for Kriminalvidenskab, s. 35-53, 18 s. [K] 

Ericsson, Kjersti (1996): Forsømte eller forbryterske? Barnevern og kriminalitetskontroll i etterkrigstida. 

Oslo: Ad Notam Gyldendal. Pensum: Kap. 3 og 4, 45 s. [K] 

Ericsson, Kjersti (2000): «Maskulinitet, kriminalitet og kontroll.» I: Materialisten, nr. 4, s. 7-43. 38 s. [K] 

Fekjær, Silje (2015): Hvordan forstå statistikk? Politi og kriminalitet. Oslo: Gyldendal akademisk. 88 s. 

Flaatten, Sverre (2014): «Linedanserne: Straffens strateger og det legale herredømme» I: Jussens Venner, 
nr. 1/2014. 37 s. 
Hauge, Ragnar (2001): Kriminalitetens årsaker. Oslo: Universitetsforlaget. 179 s. 

Høigård, Cecilie (2007): «Realistiske inspirasjoner. Noen grønlandske erfaringer.» I: Brott i välfärden: Om 

brottslighet, utsatthet og kriminalpolitik: Festskrift til Henrik Tham. Red.: Hanns von Hofer og Anders 

Nilsson. Stockholm: Kriminologiska institutionen, 36 s. [K] 

Innføring i politivitenskap. Red. Paul Larsson, Helene O. I. Gundhus og Rolf Granér. Oslo: Cappelen Damm 

Akademisk, 2014. Pensum: Kap. 5, 6, 7, 9, 10 og 11. 143 s.  

Kinander, Morten (2013): «Straffens begrep og begrunnelse i norsk rett – en kritikk» I: Jussens Venner, nr. 

3/2013. 37 s. 

Lomell, Heidi Mork (2006). «-Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller 

gjerningsmannen?» I: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  24(1), s 59- 73. 14 s. 

Smith, Peter Scharff, Thomas Horn, Johannes F. Nilsen og Marte Rua (2013) Isolasjon i skandinaviske 

fengsler. Skandinavisk praksis og etableringen av et skandinavisk isolasjonsnettverk. I: Kritisk juss 2013 (39) 

s. 170-191. 23 s. 

Ugelvik, Thomas (2011): "Hva er et fengsel? : en analyse av manualen til en sosial teknologi". I: Retfærd. 34 

(1), 15 s. 
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Ugelvik, Thomas (2014): Prevensjon eller gjengjeldelse? En kommentar til Morten Kinander. I: Jussens 

Venner, nr. 1/2014. 10 s. 

Ødegård, Einar (2011): En historikk over norsk narkotikapolitikk og politikkens meningsforankring. SIRUS 

(Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research). 22 s. 

 

Kriminalstatistikk. Studentene må gjøre seg kjent med kriminalstatistikken som finnes under emnet 

Kriminalitet og rettsvesen på Statistisk sentralbyrås (SSB) nettsider. Under de fem statistikkområdene 

Anmeldte lovbrudd, Etterforskede lovbrudd, Ofre for anmeldte lovbrudd, Straffereaksjoner og Fengslinger 

finner man tekst, figurer og tabeller som beskriver den registrerte kriminaliteten i Norge. Studentene skal få 

et overblikk over det norske kriminalitets- og reaksjonsbildet, lære å bruke tabellene, forstå hva de uttrykker 

og hvordan de er blitt til, samt deres muligheter og begrensninger som kilder.  

 

 

Følgende pensumtekster fra vår 2016 foreslås fjernet: 

Franko, Katja og Sigmund Book-Mohn (2015): «Utvisning som straff?: Om grensesnittet mellom strafferett 

og utlendingskontroll» I Tidsskrift for Strafferett, nr. 2/2015. 23 s. 

Houge, Anette Bringedal, Kjersti Lohne og May-Len Skilbrei (2015): «Gender and crime revisited: 

criminological gender research on international and transnational crime and crime control» I: Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, s. 1-16. 16 s. 

Lappi-Seppälä, Tapio and Michael Tonry (2011): «Crime, Criminal Justice, and Criminology in the Nordic 

Countries» I: Crime and Justice in Scandinavia. vol. 40, no 1. Chicago: University of Chicago Press. 31 s. 

Lomell, Heidi Mork (2010): «The Politics of Numbers: Crime Statistics as a Source of Knowledge and a 

Tool of Governance» I: International Handbook of Criminology. Red. Shlomo G. Shoham, Paul Knepper og 

Martin Kett. New York: Taylor & Francis group, s. 117-152, 35 s. 

Shammas, Victor Lund; Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2014): «Trajectories to mid- and higher-

level drug crimes: Penal misrepresentations of drug dealers in Norway» In: British Journal of Criminology. 

54(4), pp 592- 612, 20 p. 

Simon, Jonathan (2012): «Mass incarceration: from social policy to social problem» I: The Oxford Handbook 
of Sentencing and Corrections. Red K. Reitz og J. Petersilia. New York: Oxford University Press. 30 s. 
Skilbrei, May-Len (2012): «A Marriage of Convenience between Pragmatism and Principles: The 
Development of Norwegian Prostitution Policies» I: Sexuality Research and Social Policy (9)2: 244-257, 14 s.  
Sollund, Ragnhild (2013): «Animal trafficking and trade: Abuse and species injustice» I: Emerging issues in 
green criminology: Exploring power, justice and harm. Red. av Reece Walters, Diane Westerhuis og Tanya 
Wyatt. Basingstoke: Palgrave. s. 72-92, 20 s. 
Ugelvik, Thomas (2016): “Prisons as Welfare Institutions? Punishment and the Nordic Model” In: Handbook 
on Prisons. Red. av Y Jewkes, B Crewe og J Bennett. London: Routledge. 20 s 
White, Rob (2007): "Green criminology and the pursuit of social and ecological justice" In: Issues in Green 
criminology. Red Piers Beirne og Nigel South. Cullompton: Willan Publishing, s. 32-55, 23 s.  
Zedner, Lucia (2009): "Introduction" og "Security, crime, and criminal justice" (kap 4) I: Security. London: 
Routledge, ss. 1-8 og 67-89. 30 p. 
 
 

Begrunnelsen for å fjerne disse tekstene er først og fremst språk, men også et ønske om å 

konsentrere emnet mer om spørsmål knyttet til norske forhold. Forslaget om nytt pensum 

innebærer opptrykk av kompendier (tekster som må trykkes i kompendiet er markert med [K]). 
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Admin kommentar: 224 nye sider foreslått, forslag om å ta 231 sider ut.  

JUS5801 Selskapsrett 

Faglærer: Beate Sjåfjell 

Pensum/læringskrav  

Selskapsrett 

Fagbeskrivelse 

Studiet omfatter rettsreglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, inkludert de børsnoterte 

selskaper. Som en del av faget regnes EU/EØS-rettens betydning for selskapsretten og sammenhengen med 

andre fagområder, spesielt finansmarkedsretten, skatteretten og regnskaps- og revisjonsretten. Det gis 

videre en introduksjon til rettsøkonomiske og rettsteoretiske debatter som preger selskapsrettsutviklingen i 

Europa og internasjonalt.  Det legges vekt på å utvikle forståelse av formål, prinsipper og grunnleggende 

hensyn i selskapsretten. 

Faget innebærer en fordypning og spesialisering i forhold til obligatorisk selskapsrett til 3. studieår, og er i 

omfang tilpasset for studenter som har disse forkunnskaper. Faget kan også studeres uavhengig av 

obligatorisk selskapsrett til 3. studieår, men vil da kreve en viss ekstrainnsats. 

  

Læringskrav 

Det overbyggende kravet er til god forståelse av rettsreglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 

og til kjennskap til rettsreglene for børsnoterte selskaper og konserner. Herunder kreves det: 

• God forståelse av selskapsrettens rettskilder, inkludert EU/EØS-rettens betydning for rettsområdet. 

• God forståelse av hvilken betydning vedtekter og aksjonæravtaler har for det enkelte selskap og dets 

aksjonærer. 

• God forståelse av likheter og forskjeller mellom den rettslige reguleringen av aksjeselskapet og 

allmennaksjeselskapet, herunder det børsnoterte selskapet, inkludert en forståelse av lovgivningens formål 

og de berørte interesser, og de spesielle utfordringer ved konsernstrukturer. 

• God forståelse av aksjeselskapets og allmennaksjeselskapets organisasjon, herunder om forholdet mellom 

aksjonærene og selskapet, om selskapsorganenes sammensetning, kompetanse og plikter, om 

selskapsformålet og om selskapsinteressen. 
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• God forståelse av prinsippene og hovedreglene for ivaretakelse av selskapets økonomiske interesser, av 

aksjonærenes interesser, herunder minoritetsaksjonærenes interesser, av kreditorenes interesser og de 

ansattes interesser, herunder ansattes valg av medlemmer til selskapets organer, også i konsernstrukturer. 

• God forståelse av den rettslige reguleringen av selskapskapitalen, herunder kapitalbeskyttelsen inkludert 

utdelingsreglene, av forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen, av kreditt og sikkerhetsstillelse til 

aksjonærer, av kjøp av egne aksjer og av selskapsfinansiering av aksjeerverv. 

• God forståelse av den rettslige reguleringen av omsetning av aksjer, av omsetningsbegrensninger og av 

utøvelse av stemmerett knyttet til aksjer. 

• Kjennskap til de viktigste reglene om omstrukturering av selskaper, herunder om selskapsovertagelse, 

omdanning og om fusjon og fisjon. 

• Kjennskap til sammenhengen med relaterte fagområder, spesielt finansmarkedsretten, skatteretten og 

regnskaps- og revisjonsretten. 

• Kjennskap til rettsvalgsreglenes betydning for den rettslige reguleringen av selskaper, og hovedprinsipper 

i norske rettsvalgsregler for selskapsforhold. 

• Kjennskap til rettsøkonomiske teoriers betydning for selskapsrettslig regulering, til corporate governance-

debatten og til debatten om selskapers samfunnsansvar. 

• Kjennskap til grenseoverskridende problemstillinger, herunder NUF-er, SE-selskapet og SUP-forslaget. 

• Kjennskap til særlige finansieringsformer og til reguleringen av økonomiforhold i konsernstrukturer, 

herunder reglene om konsernbidrag, konsernlån og konsernkontoordningen. 

Litteratur 

Innføringslitteratur 

Aarbakke,Magnus og Tore Fjørtoft:  §76 Sammenslutningsrett, Knophs oversikt over Norges rett, 14. 

utg. 2014. 

eller 

Woxholth, Geir: Selskapsrett, 5. utgave Oslo 2014, avsnittene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. 

eller: 

Bråthen,Tore: Selskapsrett, Oslo 2013, kap.4. 

Hovedlitteratur 
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Andenæs, Mads Henry, Christoffersen, Margrethe Buskerud og Andenæs, Ole: Aksjeselskaper og 

allmennaksjeselskaper, 3. utg., Oslo 2017, unntatt avsnitt 1.3, kap. 50, 51 og 52.  Boken vil være tilgjengelig 

senest 1. februar 2017.og 

Sjåfjell,Beate:  Kan aksjeselskaper sette miljøet foran gevinstkravet? Jussens Venner årgang 46, s. 309-324. 

og 

Anker-Sørensen, Linn og Beate Sjåfjell: Vår europeiske selskapsrett, 3. utgave 2016, del 1, 3 og 4 

Elektronisk artikkel som vil bli oppdatert årlig (selskapsrettstidsskriftet.no) 

og 

Moss, Giuditta Cordero: Internasjonal privatrett på formuesrettens område, 2013, kapitte 6, s. 284-.320. 

  

Støttelitteratur 

Andenæs, Mads og Frank Wooldridge, European Comparative Company Law, 2009. Cambridge University 

Press. 

Anker-Sørensen, Linn og Beate Sjåfjell: Vår europeiske selskapsrett, 3. utgave 2016, del 2, 5 og 6. 

Elektronisk artikkel som vil bli oppdatert årlig (selskapsrettstidsskriftet.no) 

Reiersen, Hedvig Bugge og Beate Sjåfjell: NUF-kaoset i norsk rett: Et bidrag til oppklaring. Tidsskrift for 

Rettsvitenskap 3/2010 s.423-463 

Sjåfjell, Beate: Kun til plunder og heft? Forbudet mot selskapsfinansiering av aksjeverv i den norske 

allmennaksjeloven § 8-10. Nordisk Tidsskrift for Selskabsrett 2009 1:2, s.116-145 

Aarbakke, Magnus, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Jan Skåre: Kommentarutgave, 

Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 

1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), Digital utgave kommentarutgaver.no. 

Woxholth, Jannik: Aksjonæravtaler, Gyldendal 2012. 
 
Kommentar sidetall:  
 
Hovedboken er under revisjon, slik at vi ikke kan oppgi nøyaktig sideantall der nå, men det skal i følge 
Margrethe Buskerud Christoffersen bli omtrent samme sideantall som før. I tillegg tar nå ut flere deler av 
Vår europeiske selskapsrett, slik at vi her må nøye oss med å si at sideantallet totalt enten blir lavere eller 
det samme som før, og ikke høyere. 
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ENGELSKE VALGEMNER 

 JUS5450 Marine insurance 
 Faglærer: Trine-Lise Wilhelmsen 

 Wilhelmsen/Bull Handbook in hull insurance 2007  endres til  
  
 Wilhelmsen/Bull Handbook in hull insurance, 2 utg. 2017  
  
 Endringen forutsetter at revisjonen blir ferdig.  Det er foreløpig uklart hvor mange sider boken blir 

etter revisjonen, men sidetallet for studentene blir ikke endret.   
 

JUR1440/JUS5440 EU Substantive Law 
Faglærer: Alla Pozdnakova 
 

Literature 

Reading list – master's level 

Barnard’s The Substantive Law of the EU (5th ed. OUP, 2016) Chapters1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 

13  ( 451 pages) 

Barnard, “Unravelling the Services Directive” (2008) 45 CMLRev (323-394 = 71 pages) 

You may search for the articles by using “Oria" - hyperlink here 

Total pages: 522 pages 

  

Reading list – bachelor's level 

Barnard’s The Substantive Law of the EU (5th ed. OUP, 2016) Chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 & 13 

Total pages: 451 pages 

  

Supplementary reading for both Master and bachelor levels 

  

 Barnard, “Fitting the Remaining Pieces into the Goods and Persons Jigsaw” (2001) 26 ELRev 35 

 Dougan, “Free Movement: The Work-seeker as a Citizen” (2001) 4 CYELS 93 

 Somek “Solidarity ….. Being and Time in European Citizenship” (2007) ELRev 787 
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 You may search for for articles by using “Oria” - hyperlink here 

  

Kommentar fra ansvarlig faglærer vedrørende sidetall på ba-nivå:  

Det blir allikevel noe høyt for bachelor studentene (451 s). Jeg kan ikke ta ut noe mer fra hovedlitteraturen 
da i så fall blir en del sentrale temaer ikke dekket. Samtidig er det flere sider med ganske lange fotnoter og 
bare noen få fotnoter inneholder bemerkninger til hovedteksten, de fleste er henvisninger til andre kilder - 
dette har jeg ikke tatt hensyn til da jeg regnet ut sidetall. Så teknisk sett ligger sidetall for BA emnet på 
tilfredsstillende nivå. 

 

JUS5405 Law of the sea 

Literature 

Mandatory 

 The International Law of the Sea,  by Donald R Rothwell, Tim Stephens, Oxford: Hart 

2016 (528 pages) Oria 

 The Law of the Sea and the Polar Regions, by Erik J Molenaar et al., Leiden: Brill 

2013, Chapters 1, 3, 4 and 5 (94 pages) Oria online 

Admin kommentar: ligger litt over sidetallsnormen for ma-nivå, totalt 622  

Additional Literature 

 International Law and the Environment, by Birnie, Patricia, Boyle, Alan and Redgewell, 

Catherine Oxford: University Press, 2009 Oria 

 The International Law of the Sea, by Yoshifumi Tanaka, Cambridge: Cambridge 

University press, 2015 Oria 

 The Law of the Sea in a Nutshell, by Louis B Sohn et. al, St. Paul, Minn: West Publishing, 

2010 Oria 

 
 
JUS5870 European Labour Law 
[International and Comparative Labour Law] 
Fagansvarlig lærer: Stein Evju/fra 1.1.2017 Johann Mulder 
 
Vi foreslår at kursets betegnelse endres til «European Labour Law». Det innebærer visse innholdsmessige 
endringer, men ikke vesentlige slike sett i relasjon til hvordan emnet er blitt utviklet i 
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https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/UBO:default_scope:BIBSYS_ILS71469733640002201
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undervisningssammenheng. Forslaget bygger på, og er i samsvar med, det som er redegjort for og 
bemerket i den periodiske emneevalueringsrapporten for JUS5870 for 2016 V, av 27.09.2016, se særlig 
rapportens avsnitt 5. 
Forslag til endring i hjelpemidler: 
 
Ingen [Eventuelt vil det bli laget en ny utgave av materialsamlingen med enkelte nyere instrumenter. Det får 

vi komme tilbake til i så fall.] 

 
Innføringslitteratur 

Catherine Barnard, «Internal Market v. Labour Market: A Brief History», i Marc De Vos (ed.), European 

Union Internal Market and Labour Law: Friends or Foes? (Intersentia 2009), p. 19−43. 

Simon Deakin, Priya Lele, and Mathias Siems, «The evolution of labour law: Calibrating and comparing 

regulatory regimes», 146 International Labour Review (2007), p. 133162. 

Claire Kilpatrick, «On the Rule of Law and Economic Emergency: The Degradation of Basic Legal Values 

in Europe’s Bailouts», (2015) 35 Oxford Journal of Legal Studies p. 325–353. 

Johannes Schregle, «Comparative industrial relations: pitfalls and potential», 120 International Labour 

Review (1981), p. 1530. 

Hovedlitteratur 

Giuditta Cordero-Moss, Lectures on Comparative Law of Contracts. Institutt for privatrett. 

Steinsilserie A. Nr. 166, 2004, p. 1158.  

Stein Evju, «Fundamental Social Rights vs. Fundamental Freedoms», Europäische Zeitschrift für 

Arbeitsrecht 2013, p. 312323.  

Ruth Nielsen, EU Labour Law, 2nd ed. DJØF Publishing, 2013 (553 p.). 

 

Admin kommentar: totalt 591 s  

Støttelitteratur 

Catherine Barnard, «Posting Matters», Arbeidsrett 2014, p. 1–28. 

Catherine Barnard, «The Financial Crisis and the Euro Plus Pact: A Labour Lawyer’s Perspective», 

(2012) 41 Industrial Law Review, p. 98114. 

Michael Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law. Second Edition. Europa Law 

Publishing 2012. 

Janice R. Bellace, «The ILO and the right to strike», 153 International Labour Review (2014), p. 29–70. 
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Arturo Bronstein, International and Comparative Labour Law : Current Challenges. Palgrave Macmillan 

2009, p. 1−29, 69123. 

Niklas Bruun/Klaus Lörcher/Isabelle Schömann (eds.), The Lisbon Treaty and Social Europe. Hart 

Publishing 2012. 

Filip Dorssemont/Klaus Lörcher/Isabelle Schömann (eds.), The European Convention on Human Rights and 

the Employment Relation. Hart Publishing 2013. 

Stein Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. 

Institutt for privatrett, Skriftserie nr. 196, 2014. 

Keith Ewing and John Hendy, «The Dramatic Implications of Demir and Baykara», (2010) 39 Industrial 

Law Journal p. 251. 

Otto Kahn-Freund, «On Uses and Misuses of Comparative Law», (1974) 37 The Modern Law Review p. 

127. 

Jean-Michel Servais, International Labour Law. 4th Ed. Kluwer 2014, p. 1996 

 [finnes også tilgjengelig gjennom Oria]. 

Monika Schlachter (ed.), EU Labour Law. A Commentary. Wolters Kluver, 2014. 

 

Forslag til internasjonale rettskilder og/eller fremmedspråklig litteratur: 
 
Intet i tillegg. 
 
Forslag til endring i fagbeskrivelse:  
 
Dette forslaget bygger på den eksisterende teksten, men er, med ganske små endringer, tilpasset den 
foreslåtte innretningen mot «European Labour Law». 
 

Course content 
 

While internationalization has been an inherent element in labour law since its foundational phase, 

Europeanization and the increasing globalization in markets and regulatory regimes have made the 

international aspects of labour law and industrial relations even more important. International conventions 

and appurtenant case law are instrumental to the fundamental rights to organize, to collective bargaining and 

to recourse to collective bargaining, and moreover to the promotion of decent work in a global context. On 

the European scene, EU/EEA law wields considerable influence on national labour law and industrial 

relations. Adapting European law to national legal institutions and comprehending different regimes across 

national boundaries are of the essence to deal with current issues in the field. Free movement rights including 

cross-border provisions of services and posting of workers across national boundaries is just one example of 

European law gives rise to complicated issues involving different legal disciplines and influencing national 

legal institutions in various ways. The increasing internationalization of labour relations poses challenges 
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also to matters of jurisdiction and the choice of applicable law, rendering private international law 

increasingly important in the wider field of labour law. 

 

This course seeks to present and discuss these questions, focusing primarily in European (EU/EEA) labour 

law regulation and case law and conjunctive comparative law aspects. Relevant public international law 

regulation, in particular ILO conventions and appurtenant case law and Council of Europe instruments will 

be addressed in this context.. These are issues of paramount importance to national labour law regimes and 

the scope for domestic legislation and case law. The course thus has a comprehensive perspective attempting 

to describe and discuss the many interlocking aspects of current labour law at international level in context. 

 
Forslag til endring i læringsutbytte (må beskrives i kategoriene: kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse): 
 
Dette forslaget bygger på den eksisterende teksten, men er, også her med ganske små endringer, tilpasset 
den foreslåtte innretningen mot «European Labour Law». 

Knowledge 

The student will have acquired: 

- knowledge and understanding of the institutions and institutional framework of European and international 

bodies involved in the regulation of international and European labour law 

-  sound knowledge and understanding of key European instruments relating to the regulation of European 

and international law 

- knowledge and understanding of the relation and interaction between European law instruments and 

regulation and labour law at the international and national levels -  sound knowledge and understanding of 

essential features of European law and its interaction with and influence domestic labour law and industrial 

relations regimes 

- knowledge and understanding of the methodological approaches to and pitfalls involved in comparative 

labour law 

- knowledge and understanding of basic issues in private international law and regulatory instruments 

relevant to European labour law 

Skills 

The student will: 

-   master the key concepts and institutional aspects and apply acquired knowledge to ancillary and new 

issues within the field of study 

-   be proficient with regard to situating, analyzing, and elaborating on pertaining issues 

-    be skillful at imparting understanding of such issues involved 
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-    have sound ability to elaborate and develop such issues independently and in collaboration with domestic 

and European actors 

General competence 

 The student will: 

 - have further skills of independent and critical reflection and analysis generally 

- have understanding of common traits and differences in various international and European regulatory 

systems 

- have knowledge and understanding of the role of human rights in labour law and industrial relations 

- have knowledge and understanding of the interaction between international and domestic law, including 

European labour law and private international law 

Totalt antall sider hovedlitteratur: 

562 sider. 

 

 

 

Emnekode: JUS 5930 Fagområde: Comparative Public Law 

Navn på ansvarlig faglærer: Malcolm Langford 
 

Forslag til endring i hjelpemidler: 
 

Forslag til endring i litteratur (både hovedlitteratur, støttelitteratur og tilleggslitteratur. Merk at det 
kun er hovedlitteratur som omfattes av sidetallsnormen. Vennligst angi antall sidetall nederst i dette 
skjemaet): 
 
Hovedliteratur (579 pages) 

 Rosenfeld, Michele & Sajo, Andras, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law 
(Oxford University Press, 2012) pp. 1-25; 1328-1347; 98-132; 547-575; chapter 29 or 30; 
501-528; 689-717; 816-830, 1231-1253; 891-908; 1165-1208; (286) 

 Ginsburg, Tom, 'The Virtues of Evolution in an Age of Revolution: Norway's Enduring 
Constitution in Comparative Perspective', Nytt Norsk Tidskrift, No. 3 (2014), 225-237 - 
available in Fronter in English and Norwegian (12). 

 José Antonio Cheibub, Zachary Elkins and Tom Ginsburg, ’Beyond Presidentialism and 
Parliamentarism’, British Journal of Political Science, 44(3) 82014), pp. 1-30 (30). 

 Mark Tushnet "Constitution‐Making: An Introduction." Texas Law Review. 91 (2013), pp. 
1983-2015 (32). 

 Jon Elster: “Clearing and Strengthening the Channels of Constitution‐making” in Tom 
Ginsburg (ed) Comparative Constitutional Design. Cambridge University Press 2002, pp. 15‐
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30 - available in Fronter (15). 

 John S. Bell, ‘Comparative Administrative Law’, in M. Reimann and r. Zimmermann, Oxford 
Hanbdbook of Comparative Law (OUP, 2006), 1261-1286 (26) 

 Rose-Ackerman, Susan & Lindseth, Peter, Comparative Administrative Law (Edward Elgar 
Publishing Limited, 2010) (’Rose-Ackerman & Lindseth’), 63-77, 225-245, 389-425 (75). 

 Daly and May “Comparative environmental constitutionalism” Jindal Global Law Review 
2015 (22) 
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 Miller & Dos Santos v Secretary of States for Exiting the European Union, Case No. 
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du droit administratif en Europe (European Law Publishers, 2007). 

 Sacco, R. ‘Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Installment I of II)’, The 
American Journal of Comparative Law Vol. 39, No. 1 (Winter, 1991), pp. 1-34 (34) 

 Slagstad, Rune, 'The Breakthrough of Judicial Review in the Norwegian System', in Eivind 
Smith (ed.), Constitutional Justice Under Old Constitutions (The Hague: Kluwer Law 
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Forslag til internasjonale rettskilder og/eller fremmedspråklig litteratur: 

Forslag til endring i fagbeskrivelse:  
 
 
 
 

Forslag til endring i læringsutbytte (må beskrives i kategoriene: kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse): 
 
Course content 
This course provides a critical understanding of the main ideas, issues, trends and methods in the 
field of comparative public law. 
It will present a survey of the major themes in comparative public law and compare leading legal 
families and traditions (Nordic, Romano, Germanic, Common law, among others) in the field of 
constitutional law and partly administrative and tax law. The course will also provide the students 
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with both method and practice in comparative public law. 
The main part of the course is dedicated to the study of the key legal and institutional features of 
constitution in a contextual comparative perspective. The students will also be introduced to 
constitutional and administrative judicial review and case law. The last part of the course will focus 
on recent trends and evolutions in a more international and European perspective. 
 
 

Totalt antall sider hovedlitteratur: 579 
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EMNELEVERANSER TIL ANDRE STUDIEPROGRAM:  

 
 

Emnekode: HUMR 5191 Fagområde: Menneskerettigheter (obligatorisk kurs på 
HUMR) 

Navn på ansvarlig faglærer:  Stener Ekern 
 

Forslag til endring i hjelpemidler: 
 
 
 
 
 

Forslag til endring i litteratur (både hovedlitteratur, støttelitteratur og tilleggslitteratur. Merk at det 
kun er hovedlitteratur som omfattes av sidetallsnormen. Vennligst angi antall sidetall nederst i dette 
skjemaet): 
 
Hovedlitteratur: 
 
Disse titlene utgår: 
 
McConville, Mike and Wing Hong ... (2007) 
Posner, Richard ... (2002) 
Ratner, S and A-M Slaughter ... (1999) 
Langford, Malcolm  ....  (2015) 
Brownlie, Ian .... (2008) 
Smits, Jan M .... (2009) 
 
Disse nye titlene skal inn: 
 
Andreassen, Bård Anders (forthcoming), «Comparative analyses of human rights performance» in 
Bård A. Andreassen, Hans-Otto Sano, and Siobhán McInerney-Lankford (eds.), Research Methods in 
Human Rights: A Handbook, London: Ed Elgar, ch 1. (25 pp) 
 
Andreassen, Bård Anders and Gordon Crawford (eds) (2013), Human Rights, Power and Civic Action, 
London: Routledge, Ch 1 (pp1-22) and Ch 8 (pp 218-256). (60 pp)  
 
Agee, Jane (2009), «Developing qualitative research questions: a reflexive process», in International 
Journal of Qualitative Studies in Education, 22:4, 431-447. (16 pp) 
 
Bernal, Carlos (2013), Ch 7: «Legal Argumentation and the Normativity of legal norms», in C. 
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Dahlman and E. Feteris (eds.:), Legal argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives, Springer 
2013, pp 103-112. (9 pp)     
 
Ekern, Stener (forthcoming), «Towards a Mayan Theory of Human Rights: Sacred equilibria and the 
Consequences of Disrespect», Nordic Journal of Human Rights, 34 (4), 2016. (22 pp) DOI: 
10.1080/18918131.2016.1248060 
 
Focarelli, Carlo (2012), International Law as Social Construct: The Struggle for Global Justice, Oxford 
University Press, pp 89-140. (51 pp) 
 
Dobinson, Ian and Francis Johns (2007), «Qualitative Legal Research» in McConville, Mike and Wing 
Hong Chui (eds.), Research Methods for Law, Edinburgh University Press, 2007, pp 16-45. (29 pp) 
 
van Gestel, Rob and Hans-Wolfgang Micklitz (2014, «Why Methods Matter in European Legal 
Scholarship», European Law Journal, 20 (3), pp 292-316. (18 pp) 
 
Denne tittelen endres: 
 
Trachtenberg, Marc (2006), The Craft of International History: A Guide to Method, Princeton 
University Press, Ch 1, pp 1-29. (29 pp)  
 
Støttelitteratur: 
 
Disse titlene utgår: 
 
Brownlie, Ian (2008), «Principles of Public International Law ... 
 
Jonsson, Urban (2005), A Human Rights-based ...  
 
Smits, Jan M., «Redefining Normative Legal Science ....  
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Forslag til internasjonale rettskilder og/eller fremmedspråklig litteratur: 

Forslag til endring i fagbeskrivelse:  
 
 
 
 

Forslag til endring i læringsutbytte (må beskrives i kategoriene: kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse): 
 
 
 
 

Totalt antall sider hovedlitteratur:  671 pp 
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Au delingsdi,rektør Fredrik B ø ckman Finstad

Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 Oslo

Oslo, 25. oktober 2016

Tilsynssensors rapport for tredje studiear master i rettsvitenskap 2OL5/2OL6

1. Tilsynssensuren 2OL5/2O16 - oppdraget

Det vises til møte 4. mars 2016 med studiedekan Erling Hjelmeng, studieansvarlig lærer

for tredje studieår Inger Berg Ørstavik og rådgiver Eline Sørensen, samt til senere

kontakt med avdelingsleder Kristin Steen Slåttå.

Imøtetble det bestemt at følgende temaer skulle behandles ved tilsynet av tredje

studieår master i rettsvitenskap 2015 /20l6,jf. også brev 22. mars 20t6frafakultet ved

Sørensen:

. Eksamensoppgavene

. Sensorveiledningene

. Informasjonen på nettet

. Klagesensur

. Gjentak av eksamen

Rapporten her er i hovedsak bygget opp på samme måte som rapportene 1ra20L4 og

z}lï.Temaene som behandles, er dels de samme som man har ønsket at tilsynssensor

skal vurdere ved tidligere tilsyn, og jeg gjentar ikke her alt som er påpekt tidligere. Jeg

viser i denne sammenheng til behandlingen av disse temaene i de tidligere rapportene.

Rapportene er tiþengelige på fakultetets hjemmeside under overskriften

L
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"Kvalitetssikring av eksamen r: http: / /www.uio.n o / for-
ansatte,/arbeidsstotte/sta /kvalitetss]¡stem /jus/kvalitetssystem-studier /eksamen/

2. Oppsummering og anbefalinger
. Hovedinnûykk På samme måte som ved tidligere tilsyn er hovedinntrykket at

eksamen også på tredje studieår prører og vurderer studentenes ferdigheter på

en upartisk og faglig betryggende måte. Arbeidet bør fortsette med å sørge for
klare anvisninger i sensorveiledningene om vurderingskriterier for
karaktersettingen.

. Sensurfrist og sensorrnøteü Det kan vurderes om sensurfristenbør forlenges,

og om sensormøtetbørberammes noe senere enn det som er tilfellet nå.

. Bksamensoppgavene: Oppgavene som gis er dels omfattende og detaljerte,

men prøver sentralt stoffut fra læringskravene.
. Sensoweiledningene og sensorrnøtene: Sensorveiledningene og

sensormøtene er vesentlige for å oppnå en enhetlig bedømmelse av

kandidatenes prestasjoner til eksamen. Sensorveiledningene gir støtte for
sensorkorpsets faglige forståelse av de oppgavene som gis, men gir i for liten
grad direktiver om hva som bør kreves for å oppnå de forskjellige karakterene.

Dette er viktþ generelt, og særlig ved innføringen av ordningen med blind
klagesensur. Det blir tydelig når det foreligger en rekke tilfeller av sprik på to

karakterer mellom vurderingene fra første- og annengangssensur. Det foreligger
videre sprik på tre karakterer (fra F til C) for to kandidater ved JUS 3211 høsten

2015, og ved ett tilfelle ved JUS3111 våren 20L6 (tua E til B).
. r æringsinformasjonen på nettet er gjennomgående svært god, praktisk og

informativ.
o Klagesensur: Ordningen med "blind" klagesensur lider av vesentlige

svakheter. Ordningenbør awiHes så snart som mulig. Fakultetet bør prioritere

høyt ã følge dette opp overfor Kunnskapsdepartementet.

En rettssikker samlet sensur forutsetter uansett en god felles forståelse av

vurderingskriteriene for samtlige sensorers del. En slik forståelse kan oppnås

ved gode sensormøter i forkant av sensuren og større vektlegging i
sensorveiledningene om hva som bør kreves for å oppnå de forskjellige
karakterene ved den aktuelle eksamen. Klagesensorene skal delta i den

opprinnelige sensuren.

. Gjentak: Antalletgjentak varhøytvåren 2016, de allerfleste
gjentakskandidatene oppnår bedre karakterer. Det er neppe grunnlag for å
fastslå at gjentakskandidatene påvirker de krav som stilles til sensuren.

2

141



3. Oversikt over tilsynssensors oppgaver

Det synes ikke å ha vært foretatt endringer i Universitetets eller fakultetets

kvalitetssystemer inneværende år. Jeg viser for ordens slryld også i rapporten her til de

overordnede føringene for tilsynssensors rolle og oppgaver:

Etter universitets- og høyskoleloven $ 3-9 nr. 1 skal universiteter og høyskoler sørge for
at kandidatenes kunnskaper og ferdigheter blir prørrd og vurdert på en upartisk og

faglig betryggende måte. Vurderingen skal også sikre det faglige nivået ved

vedkommende studium. Det fastsettes endelig at det skal foretas en ekstern evaluering

av vurderingen eller vurderingsordningene.

I tråd med dette har Universitetet i Oslo vedtatt etkvalitetssystem som skal sikre
jevnlige vurderinger av kvalitet og påpeke forbedringstiltak. Gjeldende utgave av

kvalitetssystemet ble vedtatt av Universitetsstyret 10. mars 2015.I kvalitetssystemets

kapittel 10 om ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningene fremgår

følgende:

"Mellom de periodiske programevalueringene skal det foretas ekstern evaluering av

vurderingen eller vurderingsordningene etter en frekvens fastsatt av fakultetet. Formålet

med evalueringen er å bidra til at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd og

vurdert på en faglig betryggende måte.

Sentrale tema for evalueringen er vurderingsformer, vurderingsprosesser og standarden på

vurderingsresultatene i forhold til faglig innhold, undervisningsopplegg og forventet

læringsutbytte.

Evalueringen kan organiseres med bruk av eksterne bedømmersensorer, tilsynssensorer,

programrådgivere eller på andre måter som er hensiktsmessig for takultetet. Fakultetet

fastsetter om evalueringen gjennomføres for emner, emnegmpper, fagområder eller

studieprogram.

Resultatene fra evalueringen skal dokumenteres slik at de kan være en del av grunnlaget for
den periodiske programevalueringen."

Det fremgår av kvalitetssystemets kapittel 2 om ansvar og medvirkning at fakultetene

kan tilpasse ansvarsfordelingen eller legge til ytterligere arbeidsoppgaver i samsvar

med egne satsningsområder, tiltak og organisatorisk struktur. Det fremkommèr videre

at ordningen med tilsynssensur er én av flere måter å evaluere vurderingsordningene
på.

Juridisk fakultet har valgt å videreføre ordningen med tilsynssensur av blant annet

eksamen. Tilsynssensors rolle og funksjon er beskrevet slik i fakultetets

studiekvalitetssystem pkt. 3.2:

3
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..llsynssensors arbeidsoppgave skal minimum være: jrløretilsyn med vurderingsformer

innen rammen av emnegruppe, et studieprogram, giennomÍørte vurderinger og

vurderingsprosesser, standarden på resultatene, undervisningsopplegg og forventet

læringsutbytte.

Tilsynssensor skal rapportere om tilsynet og gi råd om videre utvikling av

vurderingsopplegg og om gjennomføring av vurderingsopplegg. Fakultetet kan også

tillegge tilsynssensor andre arbeidsoppgaver.

Tilsynssensor skal få tilsendt alt relevant materiale om det eller de studiene sensoren skal
jobbe innenfor."

Om rapporten fra tilsynssensor heter det i pkt. 3.3:

..llsynssensor skal minst hvert annet ar gi rapport om sitt arbeid til fakultetet.

Tilsynssensor står fritt til å komme med kommentarer om forhold ved

undervisningsopplegg, struktur og innhold i det eller de studier sensor er oppnevnt for
Fakultetet skal sende kopi av rapporten til berørte programledere, instituttledere og

ansvarlig faglærere. [...]"

På denne bakgrunn og sett hen til beskrivelsen av oppdraget, tillater jeg meg underveis

i rapporten å knytte noen kommentarer til forhold som går utover selve

eksamensawiklingen.

4. Tllsendt og innhentet materiale

På bakgrunn av de spørsmål som ønskes belyst, jf. punkt 1 ovenfor, er følgende

materiale mottatt fra fakultetet:

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger forJUS311.1. og JUS3211 fra høst

2015 og vär 2016.

Iænker til studieinformasjon på nettet.

Karakterstatistikk for tredje studieår høst 2015 og vår 2016.

Kopi av kommisjonenes protokoller høst 2015 og vär 2016.

Administrativ informasjon sendt sensorene høst 2015 og vår 2016.

Til sammen fem besvarelser som har vært gjennom blind annengangssensur

høst 2015 og vår 2016.

Klagestatistikk for alle studieår høst 2015 og vâr 2016.

Utkast til mal for sensorveiledninger.

Oversikt over gjentak med karakterer.

Jeg har på eget initiativ innehentet noe øvng materiale som det blir vist til i rapporten

nedenfor:
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Professor Ola Mestads forelesningsdisposisjon 28. januar 2016 Refleksionarfrå,

sensuren aa 3111 haust 2015 - om oþþgaaeløysing, þrakti,kumstekni,kk og h,jernen

i IUS?111.
Orienteringssak - studentstatistikker, sak 4b til møte 13. juni 2016i
fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet.

Brev 29. juni 2016 fra de juridiske fakultetetene til Kunnskapsdepartementet om

å revurdere ordningen med blind Hagesensur etter universitets- og

høyskoleloven $ 5-3 nr. 4.

Det er ikke mottatt klager på formelle feil ved eksamensawiklingen.Jeg har heller ikke

mottatt tilbakemeldinger fra sensorene vedrørende resultatene i klageomgangen.

5. Adminishativ $ennomføring

Fakultetets forberedelse og gjennomføring av eksamensawiHingen fremstår som

upartisk og i hovedsak som profesjonell, gjennomtenkt og effektiv. Mine synspunkter
på sensuren og Hagesensuren er behandlet i punkt 8 nedenfor, men omtales også i
punktet her.

Studentene gis klar og god eksamensinformasjon på fakultetets hjemmesider og

emnesider på nettet. Det gis det fyldig og lett tilgjengelig informasjon om oppmelding,

tid og sted for eksamen, tilrettelegging, sykdom og trekk, gjennomføring av eksamen,

sensur, begrunnelse, klage og gjentak. Det er gode pekere til øwig informasjon, også til
tidligere eksamensoppgaver med veiledninger. Det gis særskilt informasjon om at

eksamen avlegges ved bruk av PC med digital innlevering.

Jeg har ikke mottatt formelle klager på selve gjennomføringen av eksamen.

Informasjonen fra fakultetet til sensorene gis ved særskilte sensorbrev. Fakultetet laster

nå opp sensorbrevene elektronisk i sensorportalen, og de er tilgjengelige for sensorene

der sammen med sensorveiledning, protokoll og besvarelser. Sensorbrevet opplyser om

faglig eksamensleder og om vara. Videre inneholder brevet lenker til instruks for
eksamen og sensur, læringskrav og litteraturliste, samt hvilke hjelpemidler som er

tillatt på eksamen.

Det er etter tilsynssensors mening ønskelig at informasjonen om læringskrav,litteratur

og hjelpemidler mv. som gis via sensorbrevet, reflekteres tydeligere også i
sensorueiledningene. Det var tidligere praksis for at man ga Har beskjed om litteratur og

læringskrav innledningsvis i sensorveiledningene, men dette synes mer tiffeldig på

tredje studieår. Sensorveiledningene gir videre, med noen unntak, bare sjelden beskjed
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om hvilke dommer som er innt¿tt i studentenes domssamling, som er et lovlig

hjelpemiddel til eksamen.

Sensorbrevet gir videre informasjon om eksamensdag, digital eksamen, sensurfrist,

begrunnelsesplikt og om klagesensur. Det gis klar informasjon om tid og sted for
sensormøtet, og at man som sensor er forpliktet til å delta i sensormøtet.

Viktigheten av at samtlige sensorer deltar i sensormøtet, er understreket av tilsynssensor

ved en rekke anledninger, og understrekes også her: Det er sværtviktig atman
benytter de anledninger man har, til å sørge for en så enhetlig forståelse av

bedømmelseskriteriene som mulig. Sensormøtetbør være en slik anledning, jf.

eksamensinstruksen S 3-3 nr. 1, som fremholder at oppgavenes sentrale momenter

vedrørende læringskrav og litteratur skal drøftes på møtene. Likeledes skal

sensormøtet diskutere sensorveiledningen og generelle tvilsspørsmål om

karaktertastsettelsen. Mitt poeng her er igjen å oppfordre til atfakultetet og det

samlede sensorkorpset så godt som mulig benytter de anledninger man har til å oppnå

samforståelse av bedømmelseskriteriene, jf. de resultater vi ser ved klageomgangen.

Klageprosenten erhøy, opp mot 30 7o, og det foreligger en betydelig andel opÞ og

nedjusteringer av karakterene. Som det vises i punkt 8 nedenfor, får en rekke

kandidater oppjustert karakteren med to karakterer, typisk fra D til B, eller fra C til A.

På JUS3211 var det høsten 2015 to kandidater som fikk endret sensuren med tre
karakterer fra F til C, og våren 2016 en kandidat som fikk karakteren oppjustert med tre

karakterer - fra E til B 0US3111). Sistnevnte er altså en oppjustering fra en karakter

som uttrykker at man har tilfredsstilt de faglige minirnumskrøuene, men heller ikke
mer, og videre at man viser liten vurderingsevne og selvstendighet-til en karakter som

viser at kandidaten har gjort en meget god prestasjon som viser meget god

vurderingsevne og selvstendighet.

Sprik som ovennevnte i vurderingene er uholdbare ogbør etter min oppfatning ettergås

nærmere fra fakultetets side. Jeg peker i denne sammenheng på at eksamensinstruksen

$ 3-1 fastsetter at sensorer oppnevnes av prodekan for studier etter forelagt vurdering

fra eksamensadministrasjonen.

Under dette punktet ønsker jeg videre å ta opp et spørsmål om sensurfrßt og

berammelse øa senszrrnøte.Etrer universitets- og høyskoleloven $ 3-9 nr. 4 skal sensuren

foreligge innen tre uker etter eksamen, dersom ikke særlige grunner gjør det

nødvendig å bruke mer tid. Det synes som om fakultetet legger treukersfristen til
grunn ved awiklingen av eksamen. Det synes også som om sensorrnøtet arrangeres

forholdsvis tidlig etter avholdt eksamen. Dette er for så vidt i tråd med
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eksamensinstruksen S 3-3 nr. 2 annetpunktum, som fastsetter at det første sensormøtet

vanligvis skal holdes en uke etter vedkommende eksamen.

For det første kan en forholdsvis kort sensurfrist for i hvert fall deler av sensorkorpset,

medføre at sensurarbeidet kan bli preget av tidspress med risiko for uriktig
bedømmelse. -En fuIl sensurbunke innebærer rundt 70 besvarelser. For det annet kan

den knappe tiden mellom eksamen og sensormøtet,medløre at deler av sensorkorpset

ikke har fått tilstrekkelig tid til å danne seg et rimelig inntrykk av besvarelsene, noe

som er en forutsetning for å delta i gode diskusjoner under sensormøtet. Universitets-

og høyskoleloven $ 3-9 synes å gi rom for å sette en lenger sensurfrist, og jeg anbefaler

fakultetet å se nærmere på om det er rettslig adgang til dette, og om det i tillfellet kan

være hensiktsmessig. Sensormøtet kan tilsvarende vurderes berammet noe senere.

6. Nettinformasjon

Som nevnt i punkt 5 over, er informasjonen som gis på nettet om eksamensawiklingen,

fyldig, informativ og oppdatert. Det er bra at den viktigste eksamensinformasjonen er

samlet på ett sted, og og at det er tydelige pekere til eksamensinformasjonen fra andre

oppslagssider. Her ser jeg noe næñnere på ø'vng informasjon som fakultetet har lagt ut
på nettet til tredjeårsstudentene.

Også for tredje studieår er emnesideneletttilgjengelige fra fakultetets øvrige

nettoppslagssteder, derunder fra studie- og emneoversikten, og fra søk fra

universitetets hovedside. Et enkelt google-søk leder direkte til den aktuelle emnesiden.

Det er bra at emnesidene har oversiktlige sidemenyer som gjør det intuitivt og lett å

søke seg videre. Emnesidene gir oversiktlig informasjon blant annet om selve emnet,

opptak og adgangsregulering, adgang til undervisning, obligatorisk kurs og

forkunnskaper.

Om emnesidene er gode, sä er semestersidene svært gode. Sidene er oversiktlige og lett
navigerbare med passe informasjonsmengde, og det foreligger en rekke pekere til
verdifulle læringsressurser. Jeg vil i denne sammenheng blant annet trekke frem at

man for begge emners vedkommende under overskriften rrFakultetsoþþgøuen> har en

peker til en veiledning om hvordan skrive en god oppgave. Det er også en fordel at man

har lagt ut en brukerveiledning i hvordan man skal bruke Fronter ved innlevering av

fakultetsoppgaver.

Jeg vil videre særlig trekke frem fakultets arbeid medbasisgruþþ¿r. Som det fremgår i
orienteringen om basisgruppene på semestersiden, er basisgruppene <,et

undervisningstilbud der deltakerne i gruppen har jevnlige møter med samme lærer

7

146



gjennom hele semesteret. Det overordnede formålet med basisgruppene er ä øte
studentene i å gjennomføre gode rettslige analyser og drøftelser, og det vil bli lagt

særlig vekt på hvorledes dette skal gjøres ved besvarelse av ulike typer
eksamensoppgaver.> Et slikt tilbud er særlig egnet for tredjeårsshrdenter som arbeider

med rettsstoff som tradisjonelt har falt vanskelig for en god del av studentene.

Semestersidene viser videre at det på tredje studieår gjennomgående legges ut
disposisjoner og foiler fra forelesninger og kurs. Noen forelesninger foreligger også

somþodca.sfs i forskjellige formater (flash, nettbrett, mobil, MP3), se for eksempel

forelesningene i obligasjonsrett I og II på semestersiden til JUS3111.

7. Eksamensoppgavene og senson¡eiledningene

Jeg vil innledningsvis få knytte noen kommentarer til forholdet mellom JUS3111 og

JUS3211 (3212 fra høsten 2016). JUS3111 - formuerett I konsentrerer seg i hovedsak

om avtalerett og obligasjonsrett. I tillegg har man en kort introduksjon til dynamisk

tingsrett, samt et obligatorisk kurs i praktisk rettskildesøkmv.Jus32ll - formuerett II
omfatter dynamisk tingsrett, selskapsrett og rettshistorie. Rettshistorie skilles ut som

en frittstående hjemme-eksamen fra høsten 2016.

På tross av atJUS3111 inneholder en introduksjon til dynamisk tingsrett, samt at de

avtalerettslige og obligasjonsrettslige fagene står i sammenheng med fagene på

JUS3211, er JUS3111 kun anbefalte forkunnskaper ved JUS3211. Sammenhengene

forklares dels på emnenes hjemmesider og under introduksjonsforelesningene. Jeg kan

imidlertid ikke se at sammenhengene mellom fagene er så sterk atJUS3111 bør gjøres

om til obligatorisk forkunnskap ved JUS3211. Det kan vurderes om forholdet mellom de

to emnene bør kommenteres i sensorveiledningene når det er naturlig-jeg kan ikke se

at det foreligger en omtale av dette i de veiledningene jeg har sett på ved årets tilsyn.

JUS3111 - formuerett I:

Eksamensoppeaven høsten 2015 forJUS3111var et oppgavesett med en praktisk

oppgave i obligasjonsrett, samt en teoretisk oppgave om kjøpsloven $ 84. Den praktiske

oppgaven er omfattende, og den reiser dels vanskelige spørsmåI. Kjøpsloven $ 84 kan

også være krevende å få godt tak på, men oppgaven ber om en kort redegjørelse for
hvilke hensyn som ligger til grunn for bestemmelsen. Dette er en god oppgave, på tross

av at pensumlitteraturen kan være vanskelig tilgjengelig for kandidatene (se

sensorveiledningen s. 11).

Samlet er altså oppgavesettet omfattende, og det kan virke som om mange studenter

syntes oppgavesettetvar vanskelig å håndtere under eksamen. Jeg bemerker i denne
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forbindelse at eksamensoppgaven ble særskilt fulgt opp ved innledningen av

vårsemesteret20l6,jf. professor Ola Mestads forelesning "ReÍleksjonarfrå sensuren aa

3111 haust 2015 - om oþþgaueløysing, þraktikumsteknikk og kjernen i 1U53111".
Forelesningsdisposisjonen er tilgjengelig som undervisningsmateriale på

semestersiden våren 2076. Selv om oppgaven kan ha faltvanskelig for studentene under
eksamen, gjelder hoveddelen av prøven sentralt stoffpåJus311l som dekkes godt i
pensumlitteratur og på forelesninger og kurs. At oppgavesettet reiser en del

uffordringer for kandidatene må forventes på dette stadiet i studiet, oppgaven bør

kunne besvares innen seks timer, og den bør være egnet som eksamensoppgave.

Sensorveiledninsen høsten 2015 forJUS3lll: Sensorveiledningen over 12 sider

inkludert innholdsfortegnelse gir en god faglig støtte for sensor når man skal sette seg

inn i oppgavens spørsmåI. Veiledningen gir på denne måten selvsagt også et

utgangspunkt for å vurdere kandidatenes faglige prestasjoner. Veiledningen opplyser

for teoridelens vedkommende om pensumlitteraturen, mens det ikke sies noe om dette

for de praktiske oppgavenes del. Det opplyses ikke om aktuelle dommer står i
domssamlingen som kandidatene kan ha med seg på eksamen. Diskusjonen på

sensormøtet er ikke reflektert i veiledningen. Det kommuniseres intet om at oppgaven

er et verktøy for sensorenes vurdering av kandidatene, og ikke nødvendþis skal sees

som en mal for hva som forventes av kandidatene til eksamen.

Veiledningen inneholder enkelte passasjer om hva som vil trekke opp eller ned ved

sensuren, se for eksempel på s. 4 hvor det sies at "detvil være lite skjønnsomt av

kandidatene å benytte alternativ b", side 5: "kandidatene må forsøke å få fram hvilke
hensyn som gjør seg gjeldende", side 6: "de kandidatene som får noe ut av forholdet
mellom prisavslag og erstatning,bør gis uttelling for dette". Det sies litt helt
avslutningsvis om forholdet mellom oppgavens del I og II. Utover dette fremkommer
det lite i veiledningen om hva som skal til for å oppnå de forskjellige karakterene.

Eksamensoppsaven våren 2016 i JUS3111 var et konsentrert praktikumoppgavesett i
konkaktsrett. Spørsmålene er i kjernen av kontraktsretten, og dekkes av det sentrale

pensum. Oppgaven egner seg godt til å prøve læringskravene, og er godt egnet for en

sekstimers prøve.

Sensorveiledninsen våren 2016 for JUS3111 tar utgangspunkt i at oppgaven reiser

spørsmål i kjernen av kontraktsretten og innen sentrale deler av pensum. Videre
gjengis kort og konsist de aktuelle læringskravene, det vises til at flere av spØrsmålene

kan være krevende, og at det er kandidatenes problemformuleringer og drøftelser som

er det sentrale. Hovedlitteraturen løftes frem, og det gis en advarsel om at de som leser

Hov vil ha dårligere pensumdekning enn dem som leser Hagstrøm. Veiledningen gir
løpende anvisninger på momenter som kandidatenebør ha med, og på hva som trekker

9

148



opp og ned. Det presiseres ikke om de dommene detvises til, står i studentenes

domssamling. Veiledningen reflekterer på s. 6 og 7-8 fortjenstfullt elementer av

diskusjonen på sensormøtet, og det vises hvor studentene særlþ har problemer.

Veiledningen avsluttes med noen momenter om hva sensorene ved karaktergivningen

særlig børvære oppmerksom på, men sensorveiledningen gir i liten grad veiledning om

hva som bør kreves for å få de forskjellige karakterene.

JUS3211 - formuerett II:

Eksamensoppqaven høsten 2015 forJUS3211 var delt i to hoveddeler - en praktikum i
del I som reiser selskapsrettslige og tingsrettslige spørsmåI, samt del II om

rettshistorie. Oppgavesettet reiser sentrale spørsmål i selskapsrett, dynamisk tingsrett

og rettshistorie. Oppgavene ligger godt innenfor læringskravene og er solid dekket av

hovedlitteratur og undervisning. Spørsmålene egner seg etter min oppfatning godt for
en sekstimers prøve.

Sensorveilednineen høsten 2015 forJUS3211 tar utgangspunkt i at oppgavene dreier

seg om sentrale spørsmål, og det legges til grunn at oppgave A skal telle mer enn

oppgave B sett på bakgrunn av oppgavenes omfang. Videre presiseres det at

bedømmelsen skal skje på bakgrunn av en totalvurdering. Sensorveiledningen peker

fortjenstfullt på passasjer i pensum som omhandler sentrale og krevende spørsmåli

oppgaven. Veiledningen er presis og god om hvordan kandidatenebør gripe

spørsmålene an. Det gis løpende anvisninger på forhold som bør telle positivt eller

negativt. Noen vurderinger blir likevel for generelle, for eksempel på s. 2, nest siste

hele avsnitt, der det uttales: "Det vil særlig være kvaliteten på drøftelsen som vil skille

kandidatene i denne delen av besvarelsen." Dette er selvfølgelig en riktig påpekning,

men i tillegg bør veiledningen gi en utdypning av kvalitetskravene på bakgrunn av

karakterkriteriene. Gode tendenser til slik utdypning fremkommer særlig på s. 6 og

avslutningsvis på s. 7.

Rettshistorie: Sensorveiledningen i rettshistorie gir grei anvisning på pensum, tillatte

hjelpemidler og de hovedtemaer som bør behandles. Passasjer som ..den som kan si

noe fornuftig om Kant bør honoreres> blir imidlertid etter min mening for generelle og

gir for liten veiledning ved karaktersettingen. Den avsluttende vurderingen på s. 2 gir
noe bedre støtte til vurderingen av kandidatenes prestasjoner.

Eksamensoppsaven våren 2016 forJUS3211var som ved forrige semester delt i to

hoveddeler - en praktikum i dynamisk tingsrett og selskapsrett, og en oppgave i
rettshistorie. Igjen ble det gitt sentrale og gode oppgaver sett hen til pensumdekningen.

Oppgavesettet egner seg godt til en sekstimers prøve.
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Sensorveiledninsen våren 2016 for 32lI er giennomgående instruktiv og god. Den tar

utgangspunkt i hvordan deloppgavene skal vektes mot hverandre. Det gis løpende

beskjed om momenter som kan trekke opp eller ned. Videre vises det til hvilke

spørsmål som står sentralt i kandidatenes pensum og som har vært inngående

behandlet på forelesninger og i kursundervisningen, det vises til læringskravene om de

regler som behandles, og til hvilke avgjørelser som er taltinn i kandidatenes

domssamling. Veiledningen viker ikke unna for å gi Hare direktiver om hva som skal

gis karaktermessig uttelling, og ikke minst hva som skal til for å nå de forskjellige

karakternivåene, se særlig s. 7-8.

Rettshistorie: Veiledningen gir raskt anvisning på aktuelt pensum, og det gis en

forholdsvis fyldig presentasjon av oppgavens sentrale tema. Det er fortjenstfullt at

veiledningen klart uttaler at oppgaven er meget sentral og at den er godt dekket i
pensum. Veiledningen peker videre på at kandidatene kan trekke på stoff man har vært

gjennom tidligere under studiet, og at dette skal belønnes ved vurderingen. Endelig

vises det tydelig hvilke hovedelementer det skal legges vekt på ved karaktersettingen.

Denne sensorveiledningen i rettshistorie gir bedre veiledning ved karakterfastsettelsen

enn veiledningen fra høsten 2015.

Oppsummerine: I hovedsak gir de sensorveiledningene jeg har sett på ved

tilsynssensuren, god faglig veiledning til sensorene ved forberedelsen av sensuren.

Dette gjelder også på tredje studiår. Jeg vil på generelt grunnlag antaatveiledningene
på jus i Oslo holder ethøytfaglig nivå, også sammenlignet med andre juridiske

fakulteter og andre studieretninger. Dette har sin bakgrunn i en god, samvittighetsfull

og solid juridisk fagtradisjon, og at sensuren hvert âr }:rar stor betydning for studentene

og kandidatene våre.

På denne bakgrunn, og sett hen til de betydelige sprik ved vurderingene som

fremkommer ved annengangssensuren i klageomgangen, samt detfaktum at det er et
jevnt tilsig av nye og uerfarne sensorer, er det etter tilsynssensors oppfatning vesentlig

at sensorveiledningene ikke viker unna fra å gi klarere direktiver om hva som skal til
for å oppnå de forskjellige karakternivåene. Sensurvirksomheten ved de juridiske fag er

skjønnspreget, det verken skal eller kan vi komme utenom. Yibør likevel lære av de

sensorveiledningene som tydelig peker på momenter og analyser som bør være med

for å oppnå et godt resultat. Jeg går ikke inn for en økt skjematisering av sensuren - for
eksempel kan svært gode anaþser og prov på forståelse av subrogasjon, veie opp for en

noe lemfeldig drøftelse av et rettsvernvilkår, og det kan samlet lede til en meget god

karakter. Jeg er imidlertid av den oppfatning at en tydeligere angivelse av hva som skal

til for å oppnå de forskjellige karakterene innenfor hvert hovedspørsmåI, og ved en

samlet sluttkommentar om karaktersettingen, vil danne grunnlag for en mer enhetlig

forståelse av bedømmelseskriteriene. Jeg vil understreke at dette ikke bør lede til at
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sensorveiledningene blir svært omfattende og uhåndterlige for veiledningsforfatter og

sensor, men at de bør settes opp på en enkel og oversiktlig måte.

Jeg anbefaler videre at man i sensorveiledningene alltid angir læringskrav og

hovedlitterattx. Det er også en støtte ved bedømmelsen å få løpende beskjed om

hvorvidt sentrale rettsavgjørelser står domssamlingen kandidatene kan ha med seg ved

eksamensbordet.

8. Klagesensuren

Bakgrunnen for innføringen av såkalt "blind klagesensur> er vel kjent for fakultetet. Jeg
viser for så vidt til tilsynsrapporten for annet studieår (punkt I s. 1G13). Konklusjonen i
nevnte tilsynsrapport var at ordningen med blind klagesensur lider av vesentlige

svakheter. Anbefalingen var på denne bakgrunn at fakultetet burde gå inn for å
gjeninnføre en åpen klageordning.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo anmodet ved brev 29. j:ur,iri 20L6

Kunnskapsdepartementet om å revurdere ordningen med blind klagesensur etter
universitets- og høyskoleloven $ 5-3 nr. 4. Likelydende brev er sendt fra de ørnge
juridiske fakulteter ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. lædelsen ved

Universitetet i Oslo støtter de juridiske fakultetenes standpunkt. Fakultetene

fremholder i de nevnte brev følgende hovedtrekk:

Dagens ordning er ikke en reell Hageordning etter forvaltningsloven kapittel
VI, men en mulighet for studentene til å få en alternativ vurdering. Det er
ingenting som tilsier at den nye sensuren er av bedre kvalitet enn den ordinære.

Klagesensuren har et mindre sammenligningsgrunnlag. Siden det er studenter

med resultater i det lavere sjiktet som klager, vil klagesensorene få et skjevt

bilde av nivået for det respektive emnet.

Fakultetenes vurdering bygger på et notat som er vedlagt forsendelsen til
Kunnskapsdepartementet. Notatet med tittele n "Prinsiþ i elle og þrakti,sk e

þroblemstillinger knyttet til blind klagesensun' konkluderer på s. 11 med at

departementet anmodes om å "revurdere lovgivningen som pålegger institusjonene å

gjennomføre blind Hagesensur. "

Jeg slutter meg i det alt vesentligste til argumentasjonen i ovennermte brev og notat,

samt til de anbefalinger som fremkommer der. Etter min oppfatning støttes de funn og

oppfatninger som det er redegjort for i de nevnte dokumentene, av årets tilsyn ved

tredje studieår. Jeg peker i denne sammenheng på følgende:
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Ved eksamen i -TUS3111 høsten 2015 var klageandelen på 30,15 Yo (82 Hager). 39 klager

ble tatt tl,følge,9 ble satt ned mens 34 stod uendret. Av kandidatene som ble justert

ned, ble samtlige justert ned med 1 karakter. Av kandidatene som gikk opp, gikk 7
kandidater 2karakterer frem. Av disse gikk 2 fra C til Aog2 fra D til B.

Ved eksamen i JUS3211 høsten 2015 var Hageandelen pä20 % (50 klager). Ny sensur

var til gunst lor 2l kandidater, 7 kandidater ble satt ned,22 stod uendret. Av de

kandidatene som gikk frem, gikk 2 kandidater opp med 3 karakterer (fra F til C), og 5

gikk opp 2 karakterer (1 fra E til C, 3 fra D til B, 1 fra C til A). 5 av 7 klager hvor

karakteren ble satt frem med 2 eller 3 karakterer ble behandlet av samme kommisjon.

På.TUS3111 våren 2016 var klageandelen pà28,3Yo Q3 Hager). 40 karakterer ble endret:

27 til gunst, 13 til ugunst. 2 kandidater ble satt ned med 2karakterer (C til E og D til F),

resten gikk ned med 1 karakter. Av kandidatene som ble satt opp, gikk 1 frem med 3

karakterer fra E til B, men 7 gikk frem med 2karakterer (1 fra E til C, 3 fra D tilB,2lra
c tilA).

På.TUS3211 våren 2016 var klageandelen pä23,8yo (64 klager). 31 ble satt opp, 3 ned.

De 3 som ble satt ned, gikk ned med 1 karakter. Av kandidatene som ble satt frem, gikk
6 frem med to karakterer (2 fraF til D, 1 fra E til C, 3 fra D til B).

På bagrunn av erfaringene med innføringen av blind Hagesensur, jf. over, er jeg på ny

bedt om å vurdere fem besvarelser som ble undergitt ny sensur i Hageomgangen.

Besvarelsene som ble valgt ut, er justert opp med to eller tre karakterer. Mine

kommentarer nedenfor må leses med forbehold for at jeg ikke deltok i sensuren ved de

aktuelle eksamener, og følgelig kjenner jeg ikke nivået sensuren ble lagt på.

For én av besvarelsenes del synes klagesensuren å være korrekt; karakteren ved den

første sensuromgangen ble satt til D, etter annengangssensur ble den satt til B. Etter

min vurdering ligger besvarelsen mellom C og B. Av de øwige besvarelsene med sprik
på to karakterer, kan muligens en justering med én karakter forsvares, men
justeringene på to karakterer opp, kan jeg ikke se at der er grunnlag for. Besvarelsen

som ble vurdert tre karakterer opp fra F til C er feilbedømti begge omganger.

Besvarelsen er svak, men skal nok likevel passere som bestått, men den er langtfra på

C-nivå. Karakteren C til denne besvarelsen er et alffor godt resultat ut fra prestasjonen

vistved eksamen.

Oppsummeringsvis kan det konluderes med at antallet oppjusteringer er høyt, og en

god del kandidater går frem med to karakterer, enkelte med tre karakterer. Som mine

gjennomgåelser ved årets og i forårets tilsyn gir grunnnlag for ä anta, er

oppjusteringene i mange tilfeller ikke riktige ut fra karakterkriteriene. Det kan derfor

igien stilles spørsmål ved om blind klagesensur kan aksepteres for de kandidatene som
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av en eller annen grunn ikke velger å klage. Jeg understreker også at antallet somsettes

nedved annengangssensuren er nokså høyt, høsten20l6 ble således til sammen 16

kandidater satt ned på tredje studieår, våren 2016 ble igjen 16 kandidater satt ned,

enkelte med to karakterer.

Klagesensuren kan avdekke at enkelte kommisjoner ved den opprinnelige sensuren har

lagt en for streng noñn til grunn, eller at klagesensorene bruker for milde

bedømmelseskriterier. Det kan synes som det siste er tilfellet for en god del av

oppjusteringene ved blind klagesensur. Etter min oppfatning står vi igjen med

hovedspørsmålet Er det grunn til å anta at sensumrnde nr. 2 gir etriktigere resultat

enn runde nr. 1 med blind klagesensur?

Jeg mener bestemt, etter å ha vurdert Hager ved annet og tredje studieår som har vært

gjennom blind klagesensur, at blind klagesensur ikke gir noe riktigere endelig resultat

enn ved den opprinnelige sensuren, enn si etter en ordinær og åpen klagebehandling

basert på vanlige forvaltningsrettslige prinsipper. Utover ovenstående viser jeg i denne

forbindelse til {orårets tilsynsrapport for annet studieår og notatet som ligger til grunn

for de juridiske fakulteters anmodning til Kunnskapsdepartementet om å endre

klageordningen.

Jeg anbefaler på denne bakgrunn at fakultetet prioritererhryt ãûølge opp initiativet

overfor Kunnskapsdepartementet for å få endret Hageordningen. Jeg viser i denne

sammenheng at ledelsen ved Universitetet i Oslo støtter fakultetenes initiativ.

Jeg anbefaler videre fakultetet å fortsette kvalitetssikringen av eksamensawiHingen

ved å legge opp sensorveiledningene etter en rimelig fast mal som det nå arbeides med

ved fakultetet, at sensormøtene brukes så godt som mulig og at man sØrger for at

Hagekommisjonene settes med sensorer som har deltatt ved den opprinnelige

sensufen.

9. Gjentak

Ved årets tilsyn er jeg bedt om å se på gjentak av eksamen, herunder hvor mange av

kandidatene som er gjentaksstudenter, og om disse gjør det bedre. Endelig skal jeg

vurdere om gjentak har konsekvenser for de krav som stilles.

Sammenlignet med første og annet studieår, er antallet gjentak på tredje studieår nokså

høyt. Også på ferde studieår er antallet gjentak høyt. PåJUS3111 - formuerett I høsten

20l5var antalletgjentak 19 av Z7?kandidater, påJUS3211-formuerettllvar antallet2S
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av 249 kandidater. Antallet gjentak økte våren 20L6:JUS3111: 42 av 258 kandidater,

JUS3211: 31 av 269 kandidater.l

Tallene pr. eksamen sortert etter karakterer er som følger:

JUS3111 H15: 11 av 19 kandidater gikk frem, 6 ble stående, 2 gikk ned. Karakterene

fordelte seg slik:

a 1 (c rilA)

B: 4 (D til B: 1, C til B: 2,tua bestått til B: 1)

C: 7 (E til C: 1,, D til C: 1, fra ikke møtttil C: 1, fra bestått til C: 1., uendrel 3)

D: 4 (C til D: 1, E til D: 2, uendret 1)

E: 2 (begge uendret)

F: 1 (E til F)

JUS3211 H15: 17 av 23 kandidater gikk frem, 5 ble stående, 1 gikk ned. Forholdet
mellom karakterene var slik:

A 2 (D tilA 1, B tilA: 1)

B: 7 (D til B: 1, C til B:6)

C: 7 (F til C: 3, D til C 3, uendret 2)

D: 6 (C til D: 1, E til D: 2,fraikke møtt til D: 1, uendrel 2)

E:1 (uendret)

F:0

JUS3111V16: 40 av 42 kandidater gikk frem, 2 ble stående, ingen gikk ned.

Karakterene fordelte seg slik:

A: 5 (E til A: 1, D til A 1., C til A: 3)

B: t2 (D til B: 5, C til B: 5, fra bestått til B: 1, fra ikke møtt til B: 1)

C: 14 (E til C: 4, D til C:8, uendret:2)

t 
Jeg tar forbehold for at tallene jeg har mott¿tt fra fakultetet er korrekte, det kan slmes å være en

forskjell i antall gjentak høsten 2015 i tabellene jeg har fått tilsendt sammenlignet med antallet i
statistikken vedlagt orienteringssaken til fakultetsstyret om studentstatistikker (sak 4b til møtet 13. juni
20L6), se vedlegg 11b.

L5
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D: 8 (Ftil D: 3, E til D: 3, ikke møtttilD:2)

E:3 (Ftil E:3)

F:0

.TUS3211V16: 30 av 31 kandidater gikk frem, 1 kandidat ble stående.

a 4 (c tila 3, B rila 1)

B: 10 (E til B: 1, C til B: 8, bestått til B: 1)

C: 9 (F tilC:2, E til C: 2,D tl C: 4, t.u.(?) til C: 1)

D: 4 (F tilD:2, E til D: 2)

E: 3 (F tilB:2, ikke møtt til E: 1)

F:0

Ikke møtÍ 1

Oppsummeringsvis viser oversikten at kandidatene som tar eksamen opp tgjen, i stor
grad oppnår bedre karakterer. Bare et fåtall av kandidatene går ned etter gjentak. Det

er videre svært få som har fått karakteren B, som tar eksamen på ny. Hovedtendensen

er videre at kandidatene går frem med én karakter, men en rekke kandidater går

betydelig frem (to, tre eller fire karakterer) etter gjentak. Dette kan ha forskjellige

årsaker, men det er rimelig â anla at mange kandidater rett og slett behersker stoffet

bedre ved gjentak.

Resultatene fra høsten 2015 viser at gjentaksresultatene i nokså liten grad påvirker det

samlede antallet toppkarakterer. Dette er noe annerledes for våren 20L6, der antallet

gjentakskandidater som fikk karakteren A utgjør hhv. 4 av 19 og 5 av 18. Videre fikk
hhv. 12 og 1.0 karakteren B av gjentakerne våren 20t6. Samlet er det neppe tallmessig

grunnlag for å fastslå at antallet gjentak påvirker nivået eller kravene som stilles. En slik
konklusjon forutsetter at gjentaksresultatene undersøkes over en lengre periode.

Fredrik Bøckman Finstad

\
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Arbeidsgruppens rapport i oppfølging av 3+2-saken:   

Utrede muligheter for suppleringsopptak og bachelor-exit 

 

1.1. Mandat 

Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat, vedtatt den 21.03.2016:   

«Fakultetsstyret vedtok 19.10.2015 at juridisk fakultet i Oslo skal beholde mastergraden i 

rettsvitenskap som et femårig integrert studium. Det skjer dermed ingen oppdeling av studiet i en 

såkalt 3+2 modell.  

Vedtaket lyder:   

Fakultetsstyret vedtar dekanatets anbefalinger om å: 

• Opprettholde dagens 5-årige integrerte masterprogram 

• Utrede muligheter for etablering av suppleringsopptak for bachelorkandidater i jus fra 

andre studiesteder 

• Utrede muligheter for å tilby en avstigningsmulighet etter tre år. 

Fakultetet skal dermed utrede to spørsmål, suppleringsopptak og en "exitmulighet".  

Arbeidsgruppen bes om å vurdere om et suppleringsopptak bør gjennomføres, og eventuelt 

hvordan dette kan gjøres. Som ledd i dette arbeidet må arbeidsgruppen kartlegge rammer i form av 

antall studieplasser, økonomi, herunder forholdet til Universitetsstyrets vedtak (sak 6 vedlegg 2) 

om bevilgninger til juridisk fakultet av 25.11.2008 og kapasitet på 4. studieår og 

masteravhandlingsemnet.  

Arbeidsgruppen bes også ta hensyn til fakultetets samfunnsoppdrag mht. å utdanne jurister. 

Mulige konsekvenser for økt tilstrømning til fakultetets øvrige mastergrader skal inngå i 

vurderingen. Videre skal gruppen særlig ta stilling til hvordan et suppleringsopptak vil belaste 

apparatet rundt masteroppgaven.  
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Endelig bes arbeidsgruppen vurdere om det bør innføres en exitmulighet etter de tre første 

studieårene, slik at fakultetet kan utstede et BA-vitnemål. Det bes særskilt om en vurdering av 

etterspørselen etter et slikt vitnemål og hvilke ressurser dette vil legge beslag på ved fakultetet. 

Følgende personer oppnevnes som medlemmer av arbeidsgruppen: 

Leder: Erling Hjelmeng 

Christoffer Eriksen 

Anne Robberstad 

Christine Havgar 

Sekretær: Eline Sørensen (Elisabeth Ulleberg) 

Én representant fra JSU (Andreas Dysthe) 

Arbeidsgruppen bes ferdigstille sitt arbeid innen 1.november 2016.» 

 

1.2. Prosess  

Arbeidsgruppen har totalt hatt 3 møter fra mai til september 2016, i tillegg til korrespondanse på 

epost. Gruppen har innhentet opplysninger fra ressurspersoner i økonomiseksjonen og fra avdeling 

for fagstøtte på UiO sentralt.   

 

2. Om bachelor-exit og suppleringsopptak 

 I «Utredningen av 3+2-modeller» av 25. juni 2015 (vedlegg 1) var suppleringsopptak til 

masterstudiet en av de mulige modellene som ble skissert for Master i rettsvitenskap. 

Arbeidsgruppen påpekte at et suppleringsopptak vil både kunne sikre tilstrekkelig antall studenter 

gjennom studieløpet i forhold til gitt opptaksramme/måltall for studenter og det vil kunne gi 

muligheter for søkere med juridisk utdanning fra andre læresteder å komme inn på vårt integrerte 

masterstudium. 

Videre står det at suppleringsopptak vil være aktuelt for oss dersom den opprinnelige 

opptaksrammen følges og det ikke overbookes med for mange studenter ved opptak til 1. studieår 

og at det ved overbooking av studenter, ikke vil være nødvendigvis være studieplasser å lyse ut til et 

suppleringsopptak. I 3+2-utredningen ble det også vektlagt at en suppleringsopptaksmodell mulig 

vil være mest aktuell dersom det legges opp til en avstigningsmulighet (bachelor-exit) for 

studentene.  

 

3. Bachelor-exit 

Det ligger i arbeidsgruppens mandat å se på muligheter for å tilby en avstigningsmulighet etter tre 

år, en såkalt «exitmulighet» med et påfølgende bachelorvitnemål.  
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Temaet om bachelor-exit var oppe til diskusjon på arbeidsgruppens første møte den 04.05.2016. 

Det ble diskutert hva en avstigningsmulighet innebærer. Siden Fakultetsstyret i sitt vedtak 

19.10.2016 besluttet at fakultetet ikke skulle innføre en bachelorgrad (BA)/mastergrad (MA) -

modell, slik at det ikke er mulig å gjennomføre en bachelorgrad ved fakultetet, innføres det heller 

ikke egne BA/MA-vitnemål. Etter dagens ordning kan studenter motta en signert karakterutskrift 

som dokumenterer hvilke emner vedkommende har tatt eksamen i, og hvilke resultater som er 

oppnådd. Det som derfor ble diskutert er en eventuell avstigningsmulighet etter tre års studium 

med et BA-vitnemål basert på den nåværende oppbygningen av studiet. Det ligger utenfor 

arbeidsgruppens mandat å foreslå en ny oppbygning av de tre første studieårene, og eksisterende 

studieordning må derfor legges til grunn for vurderingen.  

Selv om det er praktisk mulig å innføre et BA-vitnemål i en integrert mastergrad, var det enighet i 

arbeidsgruppen om at fakultetet ikke innenfor studiets nåværende struktur kan innføre et slikt 

vitnemål, fordi fakultetet ikke har et todelt studieløp med en bachelorgrad og en påfølgende 

mastergrad. Det er ikke sikkert at de tre første studieårene kvalifiserer til en bachelorgrad, og siden 

gruppen ikke skal vurdere en ny sammensetning av disse, kan gruppen heller ikke se at det blir 

aktuelt med et slikt vitnemål. Det oppfattes ikke som et ønske med et slikt vitnemål fra 

arbeidsgivere, spesielt siden det allerede er mange bachelorkandidater fra høyskolene som tilbyr 

dette i juridiske fag. Dessuten er det ikke mange studenter som ønsker å avslutte studiet etter tre 

år.  

 

Arbeidsgruppen ønsker derfor ikke å anbefale utstedelse av BA-vitnemål. Det finnes allerede en 

mulighet for å få dokumentasjon for de første studieårene for studentene ved at de kan be om 

karakterutskrift. Dersom fakultetet ønsker å gå videre med noe, kan man se på muligheten for å 

utvide karakterutskriften. Dette kan spesielt være hensiktsmessig for studenter som ønsker å reise 

på utveksling via fakultetet.  Det er per i dag også mulig for studenter som velger å avslutte 

jusstudiet å ta emner slik at de kvalifiserer til en fritt sammensatt bachelorgrad i kultur og samfunn 

med fordypning i juss, da i kombinasjon med 40 studiepoeng fra et annet fakultet.  

 

 

4. Suppleringsopptak  

 

4.1 Om suppleringsopptak 

 

Et suppleringsopptak vil kunne sikre et tilstrekkelig antall studenter gjennom studieløpet og gi 

muligheter til studenter fra andre studiesteder å fullføre sin mastergrad hos oss. 

Suppleringsopptak skiller seg fra dagens godkjenning av emner (innpasning) ved at det er 

karakterer oppnådd i høyere utdanning som gir grunnlag for vurderingen, ikke karakterene fra 

videregående skole. Med suppleringsopptak for Master i rettsvitenskap ved UiO vil det være mulig 

å utlyse studieplasser på de ulike studieårene hvis det er ledige plasser. Antall studieplasser det 

utgjør må beregnes i forkant av hvert opptak med utgangspunkt i hvor mange studenter som 

frafaller i løpet av studiet og henger sammen med hvor stor overbooking som gjøres ved opptak til 
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første studieår.  

 

4.2. Om dagens modell – godskriving av emner og overbooking  

4.2.1 Godskriving av emner 

Det er allerede per i dag mulighet for studenter med relevant utdanning fra andre studiesteder å 

komme inn på vårt masterstudium. Det er hvert år mange studenter med deler av eller hele 

bachelorgrader som søker opptak gjennom samordnet opptak og som får godskrevet emner fra 

andre studieløp inn i graden.   

Søknader om godskriving vurderes etter Lov om universiteter og høyskoler § 3-5 (1); «Universiteter 

og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive beståtte emner, fag, 

eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier med 

samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige krav for en bestemt eksamen, 

grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende institusjon skal påse at det ikke gis dobbel 

uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad». 

Den faglige godkjenningen av studiestedene som tilbyr bachelorgrader i jus er foretatt av 

studiedekanen og baserer seg på emnets fagsammensetning, antall studiepoeng og læringskrav. I 

«3+2 utredningen» s. 26 står det at det i 2014 var 129 søknader om godskrivning av emner fra 

andre studieprogram.  

 

 

4.2.2. Overbooking  

Hvert studieår overbooker fakultetet antall studieplasser i de studieprogrammene som tilbys 

gjennom Samordna opptak. Dette gjelder bachelor i kriminologi, bachelor i demokrati og 

rettigheter i informasjonssamfunnet, samt Master i rettsvitenskap. 

Årsaken til at fakultetet overbooker er ønsket om at opptaksrammen er fylt selv om en del av de 

som takker ja til et studietilbud ikke møter til studiestart. Samtidig er det en del frafall underveis i 

studieprogrammene, og det har vært nødvendig å overbooke for å ta høyde for at studenttallet 

reduseres underveis i studiet. Det er størst frafall mellom første og andre semester. Grunnet den 

høye overbookingen er opptaksrammen fylt de første semestrene i studieprogrammet. 

Se vedlegg 2 som viser andelen studenter fra utvalgte kull som ikke møter til semesterstart og som 

viser frafallet underveis i studieløpet.  

Fra studieåret 2009 ble opptaksrammen i Masterstudiet i rettsvitenskap redusert betraktelig. 

Grunnen til dette var bl.a. en rapport fra NOKUT som kartla at forholdstallet mellom antall lærere 

og studenter på studieprogrammet var for lavt. Studieprogrammets opptaksramme totalt ble 

redusert fra 585 til 400 studieplasser. I 2011 ble fakultetet tildelt 30 nye studieplasser i 
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masterstudiet i rettsvitenskap i statsbudsjettet, slik at det totalt sett er 430 studieplasser i 

masterstudiet i rettsvitenskap.         

Overbookingen av studenter har gradvis gått ned de siste årene, og for studieåret 2016/2017 har 

dekanatet vedtatt å redusere overbookingen ytterligere, og totalt 750 tilbud vil gis mot 782 i 

2015/16.                               

 

4.3 Konsekvenser ved suppleringsopptak 

 

I 3+2-utredningen ble det vektlagt at en suppleringsopptaksmodell vil være mest aktuell dersom 

det legges opp til en avstigningsmulighet for studentene. I og med at arbeidsgruppen har vurdert 

en slik exit-mulighet som ikke ønskelig og at fakultetet har mulighet for å sikre studieplasser 

gjennom overbooking, vil ikke behovet for suppleringsopptak nødvendigvis være tilstede.  

Arbeidsgruppen har derfor sett på om et suppleringsopptak kan ha positiv betydning for fakultetet, 

for studentene eller for økonomi.  

 

4.3.1. Administrative konsekvenser ved suppleringsopptak 

 

Et suppleringsopptak vil ikke nødvendigvis føre med seg mer komplisert saksbehandling i forhold 

til godskriving av emner enn det er i dag. Man kan se for seg at det foretas forhåndsvedtak med 

tanke på hvilke emner/studieprogram som vil kunne kvalifisere til opptak.  

Et suppleringsopptak vil kreve økte ressurser med tanke på forarbeid og beregning av hvor mange 

plasser som er tilgjengelig hvert semester, samt selve gjennomføringen av opptaket som vil foregå 

lokalt på fakultetet og likne saksgangen i et ordinært masteropptak. De internasjonale 

studieprogrammenes masteropptak involverer vitenskapelig ansattes bidrag i opptakskomiteer, 

som også kan være aktuelt ved et suppleringsopptak. Dette vil altså også kunne medføre økt bruk 

av vitenskapelige ressurser til opptaksarbeid. 

Den største utfordringen slik arbeidsgruppen ser det er at søkermengden til de utlyste 

studieplassene vil sannsynligvis være stor. Det er i 3+2-utredningen på side 23 punkt 5.2 laget en 

oversikt over hvor mange studieplasser det per 2014 var for bachelorstudenter innen jus, som 

utgjør (ca.) 435 plasser. Man kan se for seg at det er mange studenter som har tatt deler eller hele 

bachelorutdanninger ved andre utdanningsinstitusjoner vil søke seg til disse plassene siden 

studiestedene som tilbyr bachelorprogrammer ikke tilbyr mastergrad. Kostnadene knyttet til 

opptaket, skisseres under punkt 4.3.4.1. Arbeidsgruppen legger til grunn at ressurser primært bør 

benyttes til å forbedre Master i rettsvitenskap fremfor å benyttes til suppleringsopptak.  
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4.3.2 Konsekvenser for studentene ved suppleringsopptak 

 

Opptaksrammen ved studiet vil være den samme, uavhengig av om vi velger å overbooke eller ha 

suppleringsopptak. Ved innføring av suppleringsopptak og forutsetningen om at overbookingen 

reduseres, vil føre til økt karaktersnitt for opptak via Samordna opptak. Dette vil medføre at 

konkurransen om studieplassene på jusstudiet vil øke og at søkere med svært gode karakterene fra 

videregående skole likevel vil måtte velge andre studieprogram enn Master i rettsvitenskap ved vårt 

fakultet. Det å velge bachelorprogram ved andre studiesteder vil kunne fungere som en «bakdør» 

til å komme inn på masterprogrammet.  

Suppleringsopptaket vil kunne være fordelaktig for noen av de bachelorstudenter som i dag står 

uten tilbud om studieplass på et masterprogram. Men med dagens økonomiske rammer og med 

den overbooking av studenter som har vært vanlig kan fakultet, gjennom et suppleringsopptak kun 

gi et tilbud til en svært liten andel av bachelorstudentene. Se vedlegg 2. Arbeidsgruppen vurderer 

det slik at det svært begrensede antallet studieplasser som vil være tilgjengelig gjennom et 

suppleringsopptak vil føre til et ytterligere karakterpress innenfor de høyskoledrevne BA-

programmene. Arbeidsgruppen vil videre understreke at BA-programmene på høyskolene nettopp 

er BA-programmer, i motsetning til den integrerte Master i rettsvitenskap ved UiO. Et 

suppleringsopptak som legger opp til mottak av studenter fra disse programmene vil bidra til å 

anerkjenne programmene som likeverdige med studiet i Oslo, hvilket vil kunne gi studentene 

konkurransefortrinn i forhold til studenter fra Master i rettsvitenskap. 

 

4.3.3  Konsekvenser for andre studieprogrammer 

I tråd med mandatet, ble det 26.05.2016 gjennomført et møte med administrasjonsansvarlig for 

flere av de internasjonale masterprogrammene for å kartlegge mulige konsekvenser et eventuelt 

suppleringsopptak for Master i rettsvitenskap (MIR) kan ha for disse.  

 

Det ser ikke ut til at det vil være noen store konsekvenser for de internasjonale 

masterprogrammene dersom MIR innfører suppleringsopptak. Det kan være de ulike 

programmene ender med å konkurrere om noen av de samme studentene, fordi det er sannsynlig 

at i hvert fall studenter fra nordiske land kan komme til å søke på MIR ved siden av de 

internasjonale masterprogrammene. Dette burde imidlertid ikke by på problemer på grunn av den 

store mengden søkere som allerede søker seg inn på de internasjonale programmene.  

 

Dersom overbookingen forsvinner og suppleringsopptak innføres, kan det være at antall studenter 

reduseres noe. Dette kan føre til at færre studenter tar internasjonale valgfag som er åpne for begge 

studentgrupper. Dette anses imidlertid ikke som et problem da det kan være positivt med mindre 

studentgrupper for disse emnene. Det er også positivt dersom det blir flere i administrasjonen som 

jobber med opptak.  
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4.3.4 Økonomiske konsekvenser  

 

4.3.4.1 Kostnader knyttet til opptak 

 

Økonomiseksjonen har utredet økonomiske konsekvenser for suppleringsopptak, se vedlegg 3. 

Konsekvenser ved suppleringsopptak ble beskrevet i rapport om «Utredning av 3+2 modeller» i 

2015. De økonomiske konsekvenser er knyttet til opptakskostnader ved at søkere til 

suppleringsopptaket til studieprogrammet må vurderes. Her ble det forutsatt et suppleringsopptak 

etter 3. studieår og at opptaksrammen overholdes, dvs. ingen overbooking. Gitt dette ville 

veiledning og sensur av masteroppgave blir som i dag, men kostnaden er størst på 60-

poengsoppgaven. Totale merkostnader ved en slik modell sammenlignet med dagens studiemodell 

blir dermed kun opptakskostnader og ble beregnet til ca. 130 000 kr pr år.  

 
Ved suppleringsopptak på hvert studieår fra 2. studieår til 5. studieår vil kostnadsøkningen bli på 
ca. 520 000 kr pr år, forutsatt samme arbeidsmengde og antall søkere på hvert år. 
 
Forutsetninger: 

 Stykkprisen for opptaksarbeid er basert på en times administrativt arbeid per søker 
timepris 400 kr. Det er lagt til 20 % for å ta høyde for medvirkning fra vitenskapelig tilsatte. 

 Antall søkere er anslått til 270 stk. 

 

4.3.4.2 Finansiering 

Med virkning fra 2009 ble det gjort en avtale mellom fakultetet og universitetsledelsen om 

finansiering av jusstudiet. Bakgrunnen for avtalen var NOKUTs evaluering av studiet som avdekket 

behov for kvalitetsforbedringer. Avtalen går ut på at opptaksrammen reduseres samtidig som 

fakultetet får beholde bevilgningen til studieplasser på samme nivå som før reduksjonen. I tillegg 

kompenseres basisbevilgningen for reduksjonen i studiepoeng slik at samlet bevilgning til 

studieplasser og studiepoeng ligger fast på nivået før reduksjonen av opptaksramme. Dette gir i 

praksis en økt bevilgning pr student, og målet er økt studiekvalitet gjennom endret forholdstall; 

færre studenter pr lærer. Avtalen om finansiering av jusstudiet er gunstig for fakultetet og viktigere 

enn selve finansieringsmodellen. 

 

Med spesialavtalen om finansiering av jusstudiet som er beskrevet over, så vil det være ulike 

effekter av frafall og overbooking for henholdsvis fakultetet og universitetet som helhet. 

 

 

Konsekvenser for fakultetet: 

Siden studiepoengsinntekten i hovedsak ligger fast for fakultetet (med unntak av valgemner), så vil 

frafall ha liten effekt på inntekten. Derimot vil det føre til noe reduserte kostnader på 1-til-1 

aktiviteter som sensur og veiledning. 
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Overbooking vil også ha liten effekt på inntekten. Derimot vil det føre til økte kostnader. Et 

overopptak på f.eks. 120 studenter på 1. studieår er tidligere beregnet til å øke kostnadene med ca. 

1,7 mill. kr på 1. studieår (til kurs, basisgrupper og kollokvier). 

 

Konsekvenser for UiO som helhet: 

For universitetet samlet betyr frafall på jusstudiet reduserte inntekter gjennom 

studiepoengskomponenten. Et frafall på 10 % vil f.eks. bety en redusert inntekt på ca. 9 mill. over 5 

år (beregnet ut fra 2000 studieplasser). 

 

Overbooking vil kunne øke inntektene for UiO samlet, dersom overbookingen fører til flere 

studiepoeng samlet og ikke kun kompenserer for frafall. I så fall vil også kostnadsøkningen (på 

fakultetsnivået) bli større. En annen konsekvens av overbooking er effekten på indikatoren 

studiepoeng pr student. Med overbooking blir studenttallet større og det kreves tilsvarende økning 

i antall studiepoeng for å opprettholde nivået for studiepoeng pr student. 

 

Ved å redusere overbookingen og innføre suppleringsopptak, vil fakultetet kunne ha bedre kontroll 

på antall studenter som til enhver tid går på studieprogrammet og dekke opp studieplasser ved 

eventuelt frafall. Men suppleringsopptak er kostnadskrevende, som nevnt under punkt 4.3.4.1. 

Overbooking fører imidlertid også til økte kostnader for fakultetet.  

 

 

5. Vurderinger 

 

5.1 Vurdering fra UiO sentralt  

Det ble gjennomført et telefonmøte med Avdeling for fagstøtte 23.05.2016, hvor muligheten for 

suppleringsopptak til Master i rettsvitenskap var tema. 

Det er teknisk mulig å gjennomføre et suppleringsopptak, men Avdeling for fagstøtte (AF) er 

likevel skeptiske til å innføre dette.  

Suppleringsopptak vil kreve mye administrasjon både lokalt på fakultetet og sentralt på UiO, fordi 

et slikt opptak ikke kan administreres gjennom Samordna opptak. De påpekte at det foreløpig ikke 

plass til et suppleringsopptak ved fakultetet fordi overbookingen er stor og tar høyde for frafallet av 

studenter underveis i studiet.  

AF stiller spørsmål ved hvorfor fakultetet ønsker å etablere et suppleringsopptak når det allerede 

finnes et alternativ for studenter som kommer fra andre utdanningsinstitusjoner. De presiser også 

at et suppleringsopptak vil kun være en «bakdør» inn for de som ikke har gode nok karakterer fra 

videregående skole og vil føre til at karaktersnittet for å komme inn via Samordna opptak til øke. 

De mener derfor at fakultetet må derfor ta stilling til om de ønsker å prioritere studenter som har 

avlagt bachelor, eller deler av en bachelor, i jus ved en annen utdanningsinstitusjon fremfor søkere 

som har gode karakterer fra videregående skole 
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Til slutt orienterte AF om at dersom ledelsen ved fakultetet ønsker å arrangere et 

suppleringsopptak, må dette søkes om til universitetsledelsen, og at det i så fall er en politisk 

beslutning. Det er ingen formell frist for å søke om dette, men det ble poengtert at søknaden bør 

inneholde gode argumenter, fordi fakultetet allerede har såpass stor overbooking at det reelle tallet 

på antall studenter ved fakultetet ikke har gått ned etter at det ble innført lavere opptaksrammer i 

2009. Det er også viktig at et suppleringsopptak blir orientert om i god tid i forkant.  

 

5.2. Avslutning: Arbeidsgruppens vurdering 

 

Som beskrevet i punkt 3 ønsker ikke arbeidsgruppen at fakultetet skal tilrettelegge for en bachelor-

exit. Det er slik arbeidsgruppen oppfatter det rent formelt mulig å utstede vitnemål for 

bachelorgrad uten at det tilbys et bachelorprogram, men det innebærer at fakultetet må definere 

læringsutbyttebeskrivelser og muligheter for arbeidsliv og/eller videre studier for studentene (som 

beskrevet i 3+2-utredningen). 

Arbeidsgruppens hovedargumenter mot å tilby en exit etter 3 år, er at det allerede eksisterer 

bachelortilbud innen jus ved andre utdanningsinstitusjoner, at arbeidsgivere i stor grad etterspør 

masternivået – ikke bachelor - og at alt tyder på at studenter ønsker å oppnå mastergrad i 

rettsvitenskap dersom de har mulighet. Det er videre mulig for studenter som ønsker å avslutte 

sine studier å få karakterutskrifter fra beståtte emner og/eller innlemme jusemner i en tverrfaglig 

bachelorgrad innen kultur og samfunn ved UiO.  

Arbeidsgruppen vil heller ikke anbefale at det etableres en ordning med suppleringsopptak. 

Utgangspunktet er at dette ikke er noe fakultetet selv har behov for. Samtidig ser arbeidsgruppen 

en rekke negative effekter knyttet til suppleringsopptak:  

For det første vil et suppleringsopptak legge beslag på omfattende ressurser. Det må forventes et 

stort antall søkere, som fakultetet selv vil måtte vurdere. Samtidig vil det kreves ressurser til å 

beregne og utlyse studieplasser. Dette er et omfattende arbeid og det er vanskelig å beregne hvor 

ressurskrevende dette vil være, men det vil uansett ikke bare kreve administrative men også 

vitenskapelige ressurser. Siden det er begrenset med plasser på Master i rettsvitenskap og per i dag 

kun er UiB som tilbyr plasser på masternivå (30 plasser) til bachelorstudentene og kun UiT som 

tilbyr suppleringsopptak, vil det være sannsynlig at søkermengden til et suppleringsopptak ved 

Master i rettsvitenskap ved vårt fakultet blir stor, se punkt 4.3.1 over. Dette er ressurser som heller 

bør komme studiekvaliteten på Master i rettsvitenskap til gode.   

For det andre vil et suppleringsopptak bety at antallet som får opptak til Master i rettsvitenskap 

gjennom Samordna opptak reduseres, noe som i sin tur vil øke karakterkravene for å komme inn 

på studiet fra videregående skole. Dette vil medføre at søkere fra videregående skole med meget 

gode karakterer ikke vil komme inn på masterstudiet. Arbeidsgruppen har også vektlagt det 

hensynet at videregåendekarakterer ikke nødvendigvis er 100 % treffsikkert som mål på evne til å 

arbeide som jurist/juridisk talent. Et suppleringsopptak vil imidlertid bidra til en anerkjennelse av 

BA-programmer som likeverdige med de tre første årene av Master i rettsvitenskap, uten at 
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karakternivået fra høyskolene er kvalitetssikret gjennom f.eks. nasjonale prøver. Samtidig er det på 

det rene at fakultetet i Oslo satser betydelige ressurser på å øke kvaliteten i opplæringen på de tre 

første årene, bl.a. gjennom et intensivt fokus på skriveopplæring.     

Suppleringsopptak er imidlertid ikke entydig negativt. Fra fakultetets side vil det kunne gi bedre 

kontroll med opptaksrammen gjennom en reduksjon av overbookingen for å korrigere for de som 

enten ikke møter eller faller fra underveis, og sikre et tilstrekkelig antall studenter mot slutten av 

studiet. Et suppleringsopptak som begrenser behovet for overbooking vil kunne bidra positivt til 

studiekvalitet ved at forholdstallet mellom studenter og lærere senkes. Arbeidsgruppen vurderer 

det imidlertid slik at dagens praksis med at det overbookes studenter alt i alt er en bedre løsning 

enn suppleringsopptak, jf. argumentene ovenfor.   

Arbeidsgruppen er også bedt om å vurdere fakultetets samfunnsansvar for utdannelse av jurister. 

Til dette er å si at en ordning med suppleringsopptak ikke vil bidra til å øke mengden ferdige 

jurister med femårig utdannelse, siden antallet studieplasser er gitt. I realiteten er spørsmålet om 

fakultetet bør prioritere studenter med opptak på grunnlag av videregående karakterer eller 

studenter på grunnlag av fullførte BA-grader i jus. Arbeidsgruppen vurderer det slik at dersom det 

er et behov for flere jurister med femårig utdannelse, vil det adekvate være å øke antallet 

studieplasser på nasjonalt nivå.  

Arbeidsgruppen anser at fordelene ved et suppleringsopptak klart må overstige ulempene ved å 

innføre dette, med tanke på konsekvensene for administrativt merarbeid og økt ressursbruk.  

Arbeidsgruppen ser ikke at det foreligger en overvekt av fordeler, og anbefaler derfor ikke at det 

innføres suppleringsopptak.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1: Utredning av 3+2-modeller 

Vedlegg 2: Notat om overbooking  

Vedlegg 3: Notat om økonomiske konsekvenser  
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1. Mandat og bakgrunn for arbeidet 

 

1.1 Oversikt 
Arbeidsgruppen legger med dette frem sin rapport «Utredninger av 3+2-modeller». 

 

I rapportens første kapittel gjengis mandatet for arbeidet (kapittel 1.2), arbeidsgruppens 

sammensetning (kapittel 1.3) og det redegjøres for gruppens arbeidsprosess (kapittel 1.4). 

Deretter presenteres hovedtrekkene ved tidligere studiemodeller ved fakultet (kapittel 1.5). 

Videre blir bakgrunnen for etablering av arbeidsgruppen gjennomgått (kapittel 1.6), før det 

gis en oversikt over den videre fremstilling (kapittel 1.7).  

 

1.2 Mandat  
Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat, vedtatt den 18. desember 2014:   

«Dekanen setter med dette ned en arbeidsgruppe til å utrede spørsmål knyttet til mulig 

omlegging av masterstudiet i rettsvitenskap fra dagens integrerte femårige modell til en 

modell basert på en bachelorgrad og en mastergrad (3+2-modell).   

Arbeidsgruppen skal skissere en eller flere studieordninger basert på en 3+2-modell, og én 

studieordning som viderefører en integrert femårig mastermodell med suppleringsopptak 

mellom tredje og fjerde år. 

Det er en selvsagt forutsetning at gjennomført bachelor- og masterstudium skal gi samme 

yrkeskvalifikasjoner som dagens integrerte femårige masterstudium.  På den bakgrunn skal 

arbeidsgruppen også beskrive yrkesmuligheter for eventuelle bachelorkandidater.  

Ved utformingen av skisser til studieordninger skal arbeidsgruppen legge avgjørende vekt på 

kvalitet i studiet i rettsvitenskap. Arbeidsgruppen skal vurdere om læringsutbytte for 

bachelorstudiet beskrevet i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning gir 

tilfredsstillende kvalitet i emner som inngår i en juridisk profesjonsutdanning. Dersom 

tilfredsstillende kvalitet ikke oppnås for emner som legges til bachelorstudiet, skal det drøftes 

om dette kan kompenseres for gjennom en toårig masterutdanning. Skisser til omlegging til 

en 3+2-modell bør utformes slik at behovet for overgangsordninger blir minst mulig. Det skal 

innhentes erfaringer fra juridiske lærersteder som har innført 3+2-modeller.  

Arbeidsgruppen skal utrede konsekvenser av en eventuell omlegging fra dagens integrerte 

femårige masterstudium til de studiemodellene som skisseres. Det skal blant annet utredes 

konsekvenser av en eventuell omlegging for kvaliteten på studiet, finanseringen av 

virksomheten ved Det juridiske fakultet, samt nasjonal og internasjonal mobilitet mellom 

studiesteder, herunder spørsmål knyttet til mulige ulikheter i studiekvalitet, karakternivå og 

karaktergiving på bachelorstudiet ved forskjellige studiesteder. 

Basert på utredningen skal arbeidsgruppen vurdere fordeler og ulemper med de 

studieordninger den skisserer. Arbeidsgruppen skal legge frem sin rapport innen 15. juni 

2015.» 

Arbeidsgruppen tolker mandatet slik at gruppens rapport skal gi et bedre 

beslutningsgrunnlag for å vurdere om det skal foretas en omlegging av dagens studiemodell 

til en 3+2-modell. Arbeidsgruppen er ikke bedt om anbefale om det bør foretas en omlegging 
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av dagens studiemodell, men om å «vurdere fordeler og ulemper med de studieordninger den 

skisserer».  

 

Dersom fakultetet beslutter å legge om dagens studiemodell til en 3+2-modell, vil det kreve 

ytterligere utredning av det faglige og pedagogiske innholdet i denne modellen. Mandatet 

omfatter ikke en fullstendig utredning av alle sider ved det faglige og pedagogiske innholdet i 

mulige studieordninger basert på en 3+2-modell, og det har heller ikke vært mulig innenfor 

den tidsrammen arbeidsgruppen har hatt til rådighet.  På den bakgrunn har arbeidsgruppen, 

dersom fakultetet beslutter å gå videre i arbeidet med en 3+2-modell, i samråd med 

dekanatet lagt opp til at det nærmere faginnholdet i bachelor- og mastergradene må 

utarbeides i neste fase.  

 

1.3. Arbeidsgruppen  
 

Dekanen oppnevnt følgende medlemmer av arbeidsgruppen 

 Christoffer C. Eriksen, Institutt for offentlig rett (arbeidsgruppens leder) 

 Eivind Smith, Institutt for offentlig rett 

 Inger Berg Ørstavik, Institutt for privatrett 

 Lasse Simonsen, Institutt for privatrett 

 Ole Hammerslev, Institutt for kriminologi og rettsosiologi og Syd-dansk Universitet 

 Kristoffer Heitmann, JSU 

 Mads Fredrik Baardseth, JSU 

 Eline Storhaug Sørensen, fakultetsadministrasjonen 

 Elisabeth Ulleberg (arbeidsgruppens sekretær) 

 

1.4 Arbeidsprosessen  
 

Som det fremgår av mandatet, har arbeidsgruppens hovedoppgave vært å skissere mulige 

studieordninger og å utrede spørsmål knyttet til mulig omlegging av masterstudiet i 

rettsvitenskap. På den bakgrunn har gruppens arbeid vært lagt opp for å gi et best mulig 

grunnlag for en etterfølgende beslutning om fakultet bør legge om studiet, og i så fall på 

hvilken måte. Arbeidsgruppen har sett det slik at det vil være mer hensiktsmessig å legge til 

rette for brede diskusjoner med alle miljøer på fakultet om hvorvidt det bør foretas en 

omlegging av studiet til en 3+2-modell, etter at innstilling foreligger, heller enn før 

innstillingen er klar. Gruppens arbeid og diskusjoner har av den grunn stort sett foregått 

internt. Det har likevel blitt trukket inn flere utenfor gruppen i arbeidet, blant annet studie-, 

eksamens- og økonomiseksjonen. Gruppen har også holdt dekanatet og de instituttmiljøene 

som er mest involvert i dagens masterprogram i rettsvitenskap, orientert om utviklingen i 

gruppens arbeid. 

Arbeidsgruppen har totalt hatt 7 møter fra januar til juni 2015, i tillegg til korrespondanse på 

e-post og en-til-en samtaler.  

Gruppen har innhentet opplysninger fra ressurspersoner på fakultetet og på enkelte andre 

fakultet, samt UiOs sentraladministrasjon. Det er også avholdt et møte med potensielle 

arbeidsgivere for bachelorstudenter 5. juni.  
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Gruppens leder og sekretær har hatt flere møter med dekanatet, hvor det har blitt orientert 

om status i arbeidet.  

 

Det har også blitt orientert om status i arbeidet for ansatte ved IfP 16. april 2015, ved IoR 30. 

april 2015 og ved NifS 19. mai 2015. Det er videre om orientert om arbeidet i PMR 12. mai og 

i fakultetsstyret 15. juni. 

 

Fristen for fremleggelsen av rapporten ble underveis i arbeidet endret fra 15. juni til 25. juni.  

 

 

1.5 Studiemodeller i rettsvitenskap ved UiO – en kort historisk 

oversikt 
 

Rettsstudiet i Oslo har gjennomgått flere større studiereformer. De ulike studieordningene 

har mange likhetstrekk blant annet ved at studieprogrammet tradisjonelt har bestått av store 

emner med integrerte fag og overvekt av obligatoriske- og rettsdogmatiske emner. Noen 

ulikheter er det imidlertid mellom de ulike studiemodellene. Vi har valgt å se på de fire siste 

studieordningene. 

 

Studieordningen av 1984 

I studieordningen av 1984 ble 1.-5. avdeling innført med årlige eksamener.  Studieordningen 

forut for 1984-ordningen, studieordningen av 1968, bestod av tre avdelinger med normert 

studietid til 10-11 semestre.   

 

For studieordningen av 1984 var undervisningen frivillig, med unntak av krav om å besvare 

fire fakultetsoppgaver for å gå opp til 1. avdelings eksamen. De fleste fag var obligatoriske, 

med unntak av mulighet for et juridisk valgfag i 3. avdeling. Dersom studenten ikke oppga 

noe valgfag, ble selskapsrett automatisk valgt. Valgfaget inngikk i eksamen for 3. avdeling. I 

deler av studiets 5. avdeling kunne studentene velge mellom ulike spesialfag, som ikke måtte 

være tilsvarende valgfaget i 3. avdeling. Spesialfaget ble avlagt sammen med 5. avdeling. 

Spesialfagseksamen utgjorde én eksamensdag av til sammen 3 dager. Faget hadde egne 

sensorer og fikk egen karakter som ble regnet inn i 5. avdelingskarakteren. Studenten kunne 

velge mellom å ta eksamen i spesialfagene eller skrive en særavhandling, som skulle være et 

selvstendig, skriftlig arbeid, enten individuelt eller i gruppe. Frem til og med 1984-ordningen, 

fikk studentene én samlet (gjennomsnittlig) hovedkarakter ved oppnåelse av graden cand. jur. 

Dette opphørte parallelt med innføring av 1996-ordningen. 

 

Rettsstudiet var frem til 1985 åpent for alle immatrikulerte studenter ved UiO. På grunn av 

kapasitetsproblemer fikk fakultetet anledning til adgangsbegrensning fra studieåret 1985-86. 

 

Studieordningen av 1996: 

I studieordningen av 1996 ble studiet delt inn i en grunndel og en profesjonsdel. Denne 

studieordningen skiller seg mest fra de øvrige studiemodellene som nevnes her. Grunndelen 

bestod av grunnfag privatrett og grunnfag offentlig rett, to semestre hver (tilsvarende 60 

studiepoeng), som ga en innføring i fagområdene. Profesjonsdelen bestod av en fellesdel på 

fire semestre (tilsvarende 120 studiepoeng) med fordypning, samt en valgdel på tre semestre 
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(tilsvarende 90 studiepoeng). Valgdelen bestod av inntil fire valgfag tilsvarende 15 

studiepoeng hver, og en spesialoppgave tilsvarende 30 studiepoeng eller 60 studiepoeng. Det 

var også mulig for studentene i valgdelen å dra på utveksling et semester. Samlet studietid 

var 12 semestre, med Ex.phil og Ex.fac. Ved innføring av 1996-ordningen ble spesialoppgave 

(tilsvarer dagens masteroppgave) en obligatorisk del av rettsstudiet. 

 

Det ble gitt eksamen etter hvert av grunnfagene, og etter profesjonsdelenes fellesdel og 

valgdel. På eksamensvitnemålet for cand. jur-graden fremkom kun karakter for 

profesjonsdelens fellesdel, og en karakter for hvert av de valgfag studenten hadde valgt og for 

spesialoppgaven. Et viktig formål med studieordningen av 1996 var at de to grunnfagene 

enkelt skulle kunne inngå i andre grader dersom studentene ikke ønsket å fullføre 

rettsstudiet.  

 

Studieordningen av 2004: 

I studieordningen av 2004 ble cand. jur.- graden erstattet av en femårig Master i 

rettsvitenskap. Det ble igjen innført årlige avdelinger med eksamener etter hver avdeling, 

samt et 5. studieår med masteroppgave i 9. semester og valgemner/utveksling i 10. semester. 

Det var totalt 220 studiepoeng med obligatoriske emner og 30 studiepoeng med valgfrie 

juridiske emner, i tillegg til masteroppgave på 30 studiepoeng og Ex.phil og Ex.fac. De 

valgfrie emnene ble tilbudt kun på masternivå i studieløpets siste semester, og kunne 

erstattes med utvekslingsopphold eller 60 studiepoengs masteroppgave. Våren 2007 ble 

cand.jur.-graden utfaset. 

 

Gjeldende studieordning av 2011: 

Den gjeldende studieordningen ble innført i 2011. Studiemodellen likner den av 2004 i 

faginnhold og oppbygning. Som nevnt under kapittel 1.5 ble det blant annet på grunn av 

tilbakemeldinger fra NOKUTs tilsyn i 2008 satt i gang en prosess på fakultetet for å forbedre 

rettsvitenskapsstudiet. Det ble med 2011-ordningen innført emner som avsluttes med 

eksamen hvert semester, lagt opp til obligatorisk undervisning, bedre tilrettelagt for 

valgfrihet med blant annet innføring av et juridisk valgemne på bachelornivå, samt innført 

flere internasjonale komponenter. 

Studieprogrammet er basert på Stenvikutvalgets innstilling (omtalt under). I innstillingens 

kapittel 4.3 s. 27 står det at det er «tenkt i retning av at de tre første studieårene skal 

representere et «bachelornivå», hvor det legges stor vekt på innføring og bredde, mens de to 

siste årene representerer et «masternivå», hvor større vekt legges på fordypning og 

spesialisering».  

 

Dagens studiemodell har følgende oppbygning:  

 Obligatoriske emner (190 studiepoeng) 

 Ex.phil (10 studiepoeng) og Ex.fac. (10 studiepoeng) 

 Valgfritt juridisk emne, bachelornivå (10 studiepoeng) 

 Semi-obligatorisk emne (10 studiepoeng) 

 Valgfrie juridiske emner, masternivå (40 eller 10 studiepoeng, avhengig av omfang på 

masteroppgave) 

 Masteroppgave (30 eller 60 studiepoeng). 
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Studentene kan dra på utveksling i stedet for å ta valgfrie emner på masternivå.  Det er også 

mulighet til å velge bestemte faglige profiler. Studieprogrammet består i stor grad av 

obligatoriske emner og juridiske valgemner. Perspektivfagene (semi-obligatoriske emner) 

rettssosiologi, rettsøkonomi og rettsfilosofi har innslag av tverrfaglighet. Studentene kan 

velge praksisopphold ved en av fakultetets praksissteder som 10 studiepoengs valgemne. 

Dette var også mulig i tidligere studieordninger.  

 

Opptaksrammen for studiet er 430 studenter per år, fordelt med opptak på både 

høstsemesteret og vårsemesteret for studenter med studierett. I tillegg kommer mulighet for 

å ta eksamener som privatist (se under). Studenter som har tatt deler av en grad eller en 

bachelorgrad innen rettsvitenskap kan søke gjennom samordnet opptak, og få godskrevet 

emner fra annen høyrere utdanning (omtales i kapittel 5.4) eller ta 4.og 5. studieår som 

privatist.  Valgemner på bachelornivå er åpne for studenter fra andre studieprogram. For 

øvrig er studieprogrammet lukket for andre studenter enn programstudentene. 

 

Frem til studieordningen av 2011 var det mulig å ta hele rettsstudiet som privatist. Ved 

overgang til ny studieordning ble det vedtatt å utfase privatister i masterstudiet. Den nye 

studieordningen innførte obligatorisk undervisning på 2.-4. studieår. For at privatistene 

skulle ha mulighet til å fullføre Master i rettsvitenskap vedtok fakultetet en lang 

overgangsordning mellom de to studieordningene. Studieordningen av 2004 utfases gradvis 

med siste eksamen i JUR4000P (4. avdeling) våren 2016 og siste eksamen i masteroppgaver 

og valgemner høsten 2017.  Etter 2017 er det altså ikke lenger anledning å oppnå graden 

Master i rettsvitenskap som privatist ved UiO. Det betyr at man må være tatt opp på fakultets 

masterprogram for å oppnå graden Master i rettsvitenskap ved UiO. Studenter med en 

juridisk bachelorgrad fra andre læresteder som ønsker å komme inn på dette 

masterprogrammet må da søke gjennom samordnet opptak på bakgrunn av karakterer fra 

videregående skole.   

 

1.6 Bakgrunn for arbeidet 
Spørsmålet om studieprogrammet Master i rettsvitenskap ved Det juridisk fakultetet i Oslo 

skal deles i et bachelor- og masternivå ble tatt opp allerede da det femårige 

masterprogrammet erstattet cand.- jur studiet i 2004. Ved etableringen av 

masterprogrammet ble det besluttet at det ikke skulle deles i et bachelor- og masternivå. 

 

Spørsmål om oppdeling ble på nytt aktualisert i 2008 av NOKUTs evaluering «Revidering av 

akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap». NOKUT-komiteen mente at fakultetets 

masterstudium ikke svarte til de krav som bør stilles til en pedagogisk oppbygd studieordning. 

Komiteen påpekte videre at fokuset på internasjonalisering bør bli sterkere, og at 

obligatoriske elementer bør innføres for å orientere studentene mer mot læring og mindre 

mot eksamen. Evalueringskomiteen anbefalte i sin rapport fakultetet å vurdere å gå over til 

en 3+2 modell som kunne gi større rom for fordypning, progresjon og internasjonalisering. 

 

NOKUTs anbefalinger ble fulgt opp i Bostad-utvalgets rapport i desember 2008. Utvalget ble 

ledet av daværende viserektor Inga Bostad og besto av medlemmer fra UiO sentralt, 

vitenskapelige- og administrative ansatte samt studenter ved Det juridiske fakultet og en 

deltaker fra medisinstudiet ved UiO. Mandatet var å følge opp hvordan kravene i NOKUT- 

rapporten kunne tilfredsstilles, samt se tiltakene i forbindelse med økonomi og ressurser og 

174



10 
 

skissere mulige alternativer. Komiteen anbefalte i sin rapport blant annet større grad av 

«modulisering» av utdanningen for å bedre fleksibilitet og mobilitet av studenter i tråd med 

NOKUTs anbefalinger om en oppdeling i 3+2-modell. 

 

I brev fra rektor av 4. februar 2009 ble fakultetet anbefalt å bedre studiekvaliteten med 

bakgrunn i Bostad-utvalgets rapport, blant annet ved å modulisere avdelingene i emner som 

tilordnes studiepoeng.   

 

Parallelt leverte instituttlederne ved IKRS, SMR, IfP, IoR og NifS i januar 2009 på oppdrag 

fra dekanus et første forslag til en omlegging av masterstudiet i rettsvitenskap blant annet 

med bakgrunn i NOKUTs tilbakemeldinger om større valgfrihet og internasjonalisering. 

Gruppen fremmet anbefalinger om det konkrete faginnholdet i studiet men valgte å ikke  

foreslå en overgang til 3+2-ordning. 
 

I desember 2009 ble det nedsatt et utvalg med medlemmer internt fra fakultetet ledet av Are 

Stenvik (Stenvikutvalget), for å utforme et konkret forslag til endret studiemodell. I utvalgets 

mandat heter det at den nye studiemodellen skal medføre en størst mulig forbedring av 

studietilbudet tilpasset kvalitetsreformens intensjoner og med hensyn til NOKUTs 

anbefalinger, anbefalinger fra rektor i brev av 4. februar 2009 samt instituttledernes rapport. 

Sentrale temaer i mandatet for arbeidet var integrering av metode- og etikkfaget, innføring av 

nye undervisnings- og evalueringsformer, større innslag av internasjonale aspekter, større 

valgfrihet for studentene og etablering av forskerlinje. Omlegging til 3+2-modell var i 

mandatet presisert som noe utvalget ikke skulle vurdere, i tråd med instituttledernes 

anbefalinger, og det ble dermed ikke beskrevet i rapporten. 

 

Spørsmålet om 3+2-ordning for rettvitenskapsstudiet ble nok en gang aktualisert ved at 

Kunnskapsdepartementet i 2011 oppnevnte en arbeidsgruppe ledet av Asbjørn Strandbakken 

(Strandbakken-utvalget), som skulle utrede behovet for juridisk kompetanse og utdanning 

frem mot 2025. Strandbakken-utvalget leverte sin rapport i februar 2013 der det beskrives en 

rekke forhold som argumenterer for en oppdeling i 3+2-modell for Master i rettsvitenskap. I 

Stortingets spørretime 2. april 2014 uttrykte statsråden at han, med henvisning til 

Strandbakken-utvalgets utredning, ville « legge til rette for en oppdeling av det integrerte 

masterstudiet i rettsvitenskap i en 3+2-ordning for de universiteter som ønsker det.» 

 

Universitetet i Bergen stilte seg tidlig positive til en omlegging og nedsatte en prosjektgruppe 

for å utrede spørsmål knyttet til en mulig omorganisering av studiet. I mandatet står det at 

«Prosjektgruppen gis vide fullmakter til å drøfte og eventuelt ta stilling til alle forhold knyttet 

til rettsstudiet, med sikte på å utvikle et fremtidsrettet studium med styrket kvalitet». 

Prosjektgruppen leverte sin innstilling 11.februar 20151. I innstillingen fra Bergen legges det 

opp til en ny studiemodell som bygges opp med et bachelor- og masternivå, men i en 

integrert 5-årig modell. På den måten sikres studentene opptak til hele studieløpet, med en 

avstigningsmulighet etter tre år, og med mulighet for mobilitet fra andre studiesteder inn til 

de siste to årene.  

 

Det er i Bergensinnstillingen foreslått omfattende endringer i innhold og oppbygning av 

studieprogrammet. Etter forslaget skal de tre første årene utgjøre en «fellesutdannelse» som 

                                                           
1
 Lenke til Delinnstilling 1 ved UiB: 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/studieordningdelinnstilling1-februar2015.pdf  
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inneholder de obligatoriske emner som de tenker seg vil være felles for alle jurister og som 

kan legge grunnlag for videre studier eller yrkesdeltakelse. De som velger å avslutte studiene 

etter de tre første årene, oppnår graden Bachelor i rettsvitenskap. På de to siste årene 

vektlegges selvstendighet og dypgående studier med mulighet for fordypning innenfor tre 

eller fire ulike spesialiseringer samt flere valgfrie emner. Etter fem år oppnår studentene 

graden Master i rettsvitenskap. Innstillingen har vært på høring både internt på fakultetet i 

Bergen og til enkelte eksterne, med frist 1. mai 2015. Det er ennå ikke avklart om Det 

juridiske fakultet i Bergen vil gå videre med utvalgets anbefalinger. Arbeidsgruppen er ikke 

kjent med om Universitetet i Tromsø har planer om omlegging av studiemodell. Den 

foreslåtte Bergensmodellen omtales nærmere i kapittel 11.6. 

 

Spørsmålet om en 3+2-modell i rettsvitenskap er også blitt aktualisert gjennom at det etter 

2007 er opprettet bachelorstudier i rettsvitenskap ved Universitetene i Agder og Stavanger og 

Høyskolen i Lillehammer, Høyskolen i Buskerud og Vestfold og Folkeuniversitetet i Midt-

Norge (Trondheim). Det viser seg at mange av bachelorkandidatene fra disse 

studieprogrammene søker seg inn som studenter ved vårt integrerte studieprogram og får 

godskrevet emner fra eget studiested for å kunne fullføre mastergraden hos oss. Dette 

redegjøres det for i kapittel 5.4. 

 

Etter at arbeidsgruppen startet sitt arbeid, sendte Kunnskapsdepartementet i mars 2015 ut 

høring om forslag om endringer i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og 

normert studietid ved universiteter og høyskoler av 16. desember 2005 nr. 1574.  I 

høringsbrevet foreslås det at det bør være valgfritt for institusjonene som i dag gir 

mastergrad i rettsvitenskap om de ønsker å gå over til en modell med bachelor- og 

mastergrad. Videre står det at det fortsatt vil være de tre utdanningsinstitusjonene som i dag 

tilbyr en femårig mastergrad i rettsvitenskap som kan gi tittelen «Master i rettsvitenskap». 

Departementet tar sikte på å fastsette endringsforskriften slik at den kan iverksettes fra 1. 

januar 2016. 

 

1.7  Den videre fremstilling 
I det følgende presenteres i kapittel 2 et sammendrag av rapporten.  

 

Bologna-prosessen og innføring av 3+2 modeller presenteres i kapittel 3, og 3+2 ordninger i 

rettsvitenskap i Europa presenteres i kapittel 4. Norske bachelorutdanninger i rettsvitenskap 

gjennomgås i kapittel 5. 

 

Arbeidslivets behov for jurister med bachelorgrad diskuteres i kapittel 6.  

 

Rammer for økonomi, kvalitet og opptak gjennomgås i henholdsvis kapittel 7, 8 og 9. 

 

Formål med og utforming av 3+2-modeller gjennomgås i kapittel 10. 

 

Skisser til studieordninger presenteres i kapittel 11.  
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2. Sammendrag 

 
Bologna-erklæringen hadde som ambisjon å øke studentmobiliteten på tvers av landegrenser, 

og den har medført en europeisk utdanningsreform de siste 15 årene. Bologna-prosessen 

gjennomgås i kapittel 3, og det redegjøres for hovedelementer i utdanningsreformen som har 

medført at de aller fleste typer av høyere utdanning i de fleste europeiske land har blitt delt i 

et bachelor- og et masternivå. Det er imidlertid langt fra alle studieprogram ved UiO som i 

dag er bygget opp etter en 3+2-modell, selv om Bologna-prosessen medførte store endringer i 

høyere utdanning etter kvalitetsreformen i 2003. Ved UiO er det i 2015 femårig integrerte 

masterprogram, ikke bare i rettsvitenskap, men også i blant annet klinisk ernæring og i 

farmasi, og flere fakultet har beholdt sin profesjonsutdanning.  Erfaring viser også at 

omlegging til 3+2-modeller ikke har fungert som ønsket på alle studieprogram. 

Studieprogrammet klinisk ernæring var bygget opp etter en 3+2-modell, men ble lagt om til 

en femårig integrert modell i 2013. 

Beskrivelsene av europeiske 3+2-ordninger i rettsvitenskap i kapittel 4 går igjennom noen 

hovedelementer i de 3+2-ordningene som er gjennomført for studier i rettsvitenskap i 

Norden og i enkelte land utenfor Norden. Gjennomgangen viser blant annet at en rekke land i 

Europa har innført 3+2-ordninger for studier i rettsvitenskap som ledd i implementeringen 

av Bologna-prosessen, men at de fleste studenter likevel ser ut til å fortsette fra bachelor til 

master. Det betyr at mulighet for «exit» etter tre år i praksis brukes lite.  

Oversikten over norske bachelorprogram i rettsvitenskap som presenteres i kapittel 5 går 

igjennom oppbygning av de enkelte studiene, hva som skjer med bachelorkandidatene og 

erfaringer med innpasningsopptak av bachelorstudentene. Kapitlet viser blant annet at de 

aller fleste bachelorstudentene ønsker å komme inn på masterstudiet i rettsvitenskap. 

Vurderingen av de fremtidige yrkesmulighetene for bachelorkandidater i rettsvitenskap i 

kapittel 6 viser at arbeidsgivere hittil har vist liten interesse for bachelorkandidater i 

rettsvitenskap. Samtidig fremgår det også i kapittel 6 at enkelte arbeidsgivere har vist en viss 

interesse for personer som tar ett eller flere juridiske fag, da som del av eller supplement til 

annen utdannelse. Kandidatundersøkelser viser at masterkandidatene fra dagens femårige 

integrerte studiemodell opplever sin utdanning som tilpasset til og relevant for arbeidslivets 

behov. 

Redegjørelsene for økonomiske rammebetingelser, krav til kvalitet og opptaksrammer i 

kapittel 7, 8 og 9 viser at en omlegging til en 3+2-modell ikke nødvendigvis fører til at 

kvaliteten på studiet eller fakultetets fagmiljø svekkes. Gjennomgangen av ulike krav til 

innhold og oppbygning av bachelor- og masternivået i kapittel 8 viser at fakultetet, innenfor 

de rammer som følger av mastergraden som adgangskort til lovbeskyttede profesjoner, har 

stort frihet til å velge hvordan studieprogrammene skal utformes og organiseres. Men det 

fremgår også av kapitlene at det er noe usikkerhet med hensyn til hvilke virkninger en 

omlegging til en 3+2-modell vil få. Det er ikke mulig for arbeidsgruppen å vurdere sikkert 

hvordan organer utenfor fakultetet vil forholde seg til en eventuell omlegging, men slike 

usikkerhetsmomenter er likevel søkt identifisert.  Kapittel 7 viser at fakultetet, ved en 

omlegging til en 3+2-modell, både kan risikere noe trangere økonomi og få mulighet til en 

viss styrking av økonomien, avhengig av hva som blir fremtidige finansieringsrammer og 

hvilken type 3+2-modell det eventuelt skal legges om til. Kapittel 9 viser at fakultet med 
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dagens regler ikke kan garantere at fakultetets eventuelle bachelorstudenter får opptak på 

fakultetets masterprogram, men at det kan være en mulighet for å få endret reglene. 

Den undersøkelse som presenteres i kapittel 10, av hvordan 3+2-modeller kan bygges opp på 

ulike måter for å ivareta ulike hensyn, viser at det kan skilles mellom to ulike modeller, som 

begge representerer ytterpunkter blant mulige studiemodeller. Den ene modellen legger en 

generell og felles grunnutdanning til bachelornivå, mens valgmuligheter og spesialisering 

som åpner for mobilitet, legges på masternivå. Den andre modellen har et bachelornivå som 

fokuserer på læring av grunnleggende metode og ferdigheter, og som gir mulighet for 

mobilitet og tverrfaglighet på bachelornivået, mens masternivået i denne modellen har større 

fokus på generalistutdanning.  

Presentasjonen av skisser i kapittel 11 viser hovedelementer i noen mulige studieordninger og 

hvilke konsekvenser de enkelte studieordningene vil ha for faginnhold, kvalitet, økonomi og 

administrasjon. Basert på rapportens øvrige kapitler gjennomgås også enkelte fordeler og 

ulemper med de enkelte skisser til studieordninger. Formålet med vurderingene er ikke å 

anbefale en av skissene fremfor de andre, men å gi et bedre grunnlag for å avgjøre om 

masterprogrammet i rettsvitenskap bør legges om til en 3+2-modell, og i så fall hvordan 

denne modellen bør utformes.  
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3.  Bologna-prosessen og innføring av 3+2-modeller 
 

3.1 Innledning 
Dette kapitlet presenter en oversikt over innføringen av bachelor- og masternivået i høyere 

utdanning i Norge etter den såkalte Bologna-erklæringen i 1999, samt noen erfaringer ved 

innføring av bachelor- og mastermodeller ved UiO.  

 

3.2 Bologna-prosessen  
 

Som et tiltak for å styrke europeisk samarbeid ble det i 1999 oppnådd enighet mellom en 

rekke europeiske utdanningsministre om å etablere et felles utdanningsområde i Europa. I 

den erklæringen som ble vedtatt på et ministermøte i Bologna, «Bologna-erklæringen», 

beskrives satsningsområder for å realisere et felles utdanningsområde, blant annet mål om 

innføring av et sammenliknbart gradssystem for å øke mobilitet, samarbeid og 

kvalitetssikring på tvers av studiesteder og over landegrenser.   

 

I Bologna-erklæringen ble det definert flere mål, blant annet om å etablere felles systemer for 

grader og studiepoeng. Det ble forutsatt at gradssystemet skulle inndeles i to hovednivåer, 

lavere og høgre nivå. Lavere nivå skulle ha varighet på minimum 3 år og være bestått for å 

kunne fortsette til høgre nivå. Det ble også forutsatt at graden som tildeles etter lavere nivå, 

skal tilfredsstille det europeiske arbeidsmarkedets behov for kvalifikasjoner og at høgre nivå 

skal føre til en mastergrad og/eller en doktorgrad.  

 

Videre skulle formålet med å innføre et studiepoengsystem, slik som European Credit 

Transfer System (ECTS), være å fremme størst muligmobilitet for studentene. Et slikt felles 

system for studiepoeng i hele Europa gir mulighet for å sammenligne hvilken 

arbeidsbelastning (inklusive forelesninger, seminarer, prosjekter, praktisk arbeid, selv-

studier og eksamener) som er påkrevet for oppnå et bestemt læringsutbytte, på ulike studier, 

på tvers av landegrenser. 60 ECTS skal tilsvare arbeidsbelastning i et fullt akademisk år, som 

vanligvis er mellom 1500-1800 timer, slik at 1 ECTS tilsvarer 25-30 timers arbeid.  Innføring 

av et felles karaktersystem med karakterskala fra A-F, var også en viktig del av prosessen med 

å skape konvertible utdanninger og grader.  

 

I Norge ble de mest sentrale målene i Bologna-erklæringen gjennomført ved 

kvalitetsreformen av 2003. Det ble innført bachelor- og masterprogram (3+2-modeller) i 

høyere utdanning, og utdanningene ble kategorisert i tre sykluser: bachelor (1. syklus), 

master (2. syklus) og doktorgrad (3. syklus).  

 

Etter lov av 1. april 2005 nr. 15 om universitets- og høyskoler § 3-2 annen setning ble 

departementet gitt kompetanse til å gi forskrift om et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. 

Kunnskapsdepartementet fastsatte et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring 

(NKR) 15. desember 2011.  

 

Nivåene for hver enkelt syklus ble senere definert i en felles mål for 

læringsutbyttebeskrivelser gjennom Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKF) som bygger 

på det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF). 
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Ved kvalitetsreformen ble de aller fleste studieprogrammer delt i tre sykluser.  Som ledd i 

dette besluttet Kunnskapsdepartementet å avvikle cand. jur.- graden, og bestemte at de 

juridiske fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø kunne tildele graden Master i rettsvitenskap. I 

dag fremgår det av forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert 

studietid ved universiteter og høyskoler at de tre fakultetene kan tildele graden Master i 

rettsvitenskap.  

 

Som beskrevet ovenfor har nå Kunnskapsdepartementet i brev av 27. mars 2015 sendt et 

forslag om å endre gradsforskriften på høring. Departementet mener at det nå bør være 

valgfritt for de institusjonene som i dag gir mastergrad i rettsvitenskap om de ønsker å gå 

over til en modell med bachelor- og mastergrad.  

 

3.3 Erfaringer med innføring 3+2-modeller ved UiO 
 

Ved UiO er de aller fleste studieprogram organisert som bachelor- og masterprogram, med 

unntak av de 6-årige profesjonsutdanningene, slik som psykologi, medisin og teologi, og 

enkelte integrerte 5-årige masterprogram, slik som masterprogrammene i rettsvitenskap, 

klinisk ernæring og farmasi. Arbeidsgruppen har vært i kontakt med tre studieprogrammer 

ved UiO som enten har endret studiemodell eller har vurdert dette for å høre deres 

synspunkter med tanke på fordeler og ulemper med modellene. 

 

Studieprogrammet i klinisk ernæring ble omgjort til en integrert 5-årig modell fra en 3+2-

modell i 2013. Det tas opp 35 studenter hvert år, så det er et betraktelig mindre 

studieprogram enn Rettsvitenskap. Det skiller seg også fra rettsvitenskap ved at 

studieprogrammet har mange felles emner med medisinstudiet. Likevel kan det være 

interessant å se på hvilke fordeler og ulemper de ser for de to studiemodellene.   

Hovedårsaken til å velge en integrert modell var 1) å forhindre lekkasje av studenter til 

medisinstudiet og 2) å sikre egne studenter opptak til hele studiet. Når det gjelder punkt 2, så 

ble det sett på som særlig problematisk at studenter som hadde gått tre år ved UiO ble 

utkonkurrert av studenter som kom fra andre skoler med tilsvarende utdanninger. De 

studentene som kom fra andre skoler slet ofte med at det var et høyt nivå på masterdelen, og 

det ble spekulert i om det var strengere karakterkrav ved UiO. Det tilbys suppleringsopptak 

for å fylle studieplasser ved frafall av studenter gjennom løpet.  

Det som programleder Svein Olav Kolset ser på som den største utfordringen med den 5-

årige modellen, er at den er for lite fleksibel. Dette er noe de ønsker å arbeide med blant 

annet ved å legge inn flere valgfrie emner.   

Det er en rekke høyskoler som tilbyr bachelorløp innen ernæring, og mange av disse 

studentene tar mastergrader i ernæring ved utenlandske universitet og vil konkurrere om de 

samme jobbene. Programleder ønsker i større grad å samarbeide med disse høyskolene for å 

sikre et mer felles nivå/standard på kandidatene.  

Vi har også vært i kontakt med ansatte ved studieprogrammet farmasi som per i dag er en 5-

årig integrert modell i Oslo og Bergen, mens det er en 3+2-modell i Tromsø. Det er også flere 

høyskoler som tilbyr bachelorstudier innen farmasi. 
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I stortingsmelding 13 (20011-2012) Utdanning for velferd, står det at regjeringen vil legge til 

rette for innføring av 3+2-modell for farmasiutdanningene og at de femårige modellene fases 

ut. Profesjonsråd for farmasiutdanning har fått mandat til å se på hvordan en 3+2-modell vil 

se ut og har levert sin rapport.  Innholdet i farmasiutdanningen følger et EU-direktiv som 

blant annet medfører visse kompetansekrav og krav om at det skal inngå praksis i studiet. 

Det er et tydelig skille mellom kompetansen til bachelor- og masterstudentene, da 

bachelorgraden gir kompetanse som reseptar og mastergraden provisor.    

 

UiO ønsker ikke å endre modell og opprettholder et 5-årig løp. Hovedårsaken til at UiO ikke 

ønsker å dele opp er at det er andre opptakskrav fra videregående skole for en 5-årig modell 

enn for en bachelor da det kreves mer realfagskompetanse for opptak til 5-årig løp. Hvis UiO 

legger om til bachelor, vil det måtte være tilsvarende opptakskrav som de andre 

bachelorutdanningene (tilsvarende studieprogram skal ha samme faglige opptakskrav). Ved å 

endre opptakskravene, må også studieinnholdet endres, for å dekke opp manglende 

grunnkompetanse. Et annet argument mot en deling har vært spørsmål knyttet til hva 

høyskolekandidatene har av kompetanse sammenliknet med egne studenter, og bekymringen 

for at det er en kvalitetsforskjell særlig knyttet til at det er mindre fagmiljøer ved andre 

læresteder.   

 

Det som på farmasi sees på som en ulempe med et 5-årig løp, er at det er mange studenter 

som ikke får gode nok karakterer og som må ta eksamener om igjen, men at de uansett har 

rett til å fullføre graden siden de har fått opptak i et integrert løp. Det er ikke er anledning til 

å ha karakterkrav til eksamen i et integrert løp. Dette er i så fall et argument for en 3+2-

modell med C i karaktersnitt for opptak til master. 

 

Farmasiutdanningen (og alle andre studieprogrammer ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet) er i en prosess der hele studieprogrammet gjennomgås for å se 

om det kan gjøres noen strukturelle og innholdsmessige endringer. Resultatet av dette 

arbeidet ser ut til å bli at farmasiutdanningen vil få en litt annen oppbygning, slik at 

praksisperioden, som nå ligger i 7. semester, flyttes til 6. semester. Det opprettholdes 

fremdeles et femårig integrert studieløp, men de første tre årene gis et bredere faglig fokus 

mens de to siste årene blir mer spisset, slik at oppbygningen likner mer en typisk bachelor- 

og masteroppbygning. Med en slik modell vil de som eventuelt faller fra etter 3. studieår ha 

gjennomgått en praksisperiode og ha en kompetanse som likner den fra høyskolene. Ved å 

legge opp til den nye modellen vil det være enklere å endre til en 3+2-modell, hvis det på et 

senere tidspunkt blir aktuelt.   

 

Vi har også fått opplyst at studieprogrammet informatikk tidligere var et 5-årig løp, men 

ble endret til en 3+2-modell i 2009. Hovedårsaken til dette var at det er et godt 

arbeidsmarked for studentene og at studentene ofte får relevante jobber tidlig. Dette 

medførte stort frafall i en 5-årig modell da studentene ikke hadde behov for å fullføre løpet.  

Et annet argument for å endre modell var at det ble flere valgmuligheter for studentene, med 

4 ulike bachelorløp og masterløp innen informatikk. Det er mange studenter med 

bachelorgrad fra høyskolene som tar en mastergrad i informatikk ved UiO.  

 

Erfaringene fra UiO viser at ikke alle studieprogram ved UiO er lagt opp som bachelor- og 

masterløp, men at valg av studiemodell avhenger av ulike hensyn som er viktige for det 

enkelte studieprogram. Det dreier seg både om hensynet til valg av innhold og organisering 
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av studieprogrammet, og hensynet til studentene enten ved å sikre opptak til et integrert løp, 

dersom det anses som mest hensiktsmessig eller å tilby en avstigning mot arbeidslivet, 

dersom det er muligheter for jobb med bachelorgrad. Erfaringene viser også at 3+2-modeller 

ikke har fungert i alle situasjoner, og det finnes eksempler på studieprogram som har gått fra 

en 3+2-modell tilbake til et integrert løp.   
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4.  3+2-ordninger i rettsvitenskap i Europa 

4.1. Oversikt  
Dette kapitlet presenterer en oversikt over noen av de juridiske utdanningsprogrammer i 

Europa som er bygget opp etter en 3+2-modell, og erfaringer fra enkelte av disse modellene.  

Selv om de aller fleste land i Europa har innført 3+2-modeller i den juridiske utdanningen er 

de ulike modellene ikke uten videre sammenlignbare. Enkelte land, som for eksempel 

Danmark, har 3+2-modeller som gir en generalistutdannelse, og som kvalifiserer til alle 

tradisjonelle juristyrker. Andre land, som for eksempel Frankrike, har 3+2-modeller som 

innebærer at tilgang til bestemte yrker krever bestemte mastergrader, slik at for eksempel 

dommeryrket krever en mastergrad (profesjonsskole) som er forskjellig fra den mastergrad 

som kreves for å være advokat. Og i andre land igjen, som for eksempel England, kreves ikke 

mastergrad, men kun bachelorgrad (LL.B) for å få tilgang til tradisjonelle juristyrker. 

Først presenteres en oversikt over og erfaringer fra 3+2-ordninger i Norden. Deretter 

presenteres enkelte 3+2-ordninger i andre europeiske land, og erfaringer fra noen av disse.  

4.2 3+2-modeller i Norden 

4.2.1 Oversikt 

I Norden har Danmark, Finland og Island innført 3+2-ordninger i rettsvitenskap. I Sverige, 

som i Norge, er det ikke lagt om til en 3+2-ordning for rettsstudiet. I Sverige er det likevel 

lagt opp til en juristutdanning i to nivåer på til sammen 4,5 år for å gå inn i de tradisjonelle 

juristyrkene. Det første nivået er normert til tre år og det andre til 1,5 år. De aller fleste som 

fullfører det første nivået går videre til det andre nivået. I det følgende redegjøres det for 

hovedelementer i og erfaringer fra 3+2-ordningene i henholdsvis Danmark og Finland. 

4.2.2 Danmark 

I Danmark har rettsstudiet vært organisert etter en 3+2-modell i flere år. Ved alle de fire 

danske utdanningsinstitusjonene som har et fullt rettsstudium (København, Aarhus, Aalborg 

og Syddansk Universitet), er studiet delt i en treårig bachelorgrad og en toårig 

kandidatutdannelse. Kandidatutdannelsen gir rett til tittelen cand. jur. I tillegg tilbys også 

engelskspråklige mastergrader i jus, men disse gir ikke adgang til de tradisjonelle 

juristyrkene. 

 

Det har frem til nå vært fri adgang til kandidatgraden ved alle de fire juridiske studiesteder, 

forutsatt at man har bestått en bachelor i jura ved ett av studiestedene. Det har altså ikke 

vært noen studenter med dansk bachelorgrad i jura som har blitt avvist ved opptak til 

kandidatutdannelsen. 

 

Ved Københavns Universitet er det fra og med høsten 2016 et begrenset antall plasser på 

kandidatutdannelsen for søkere med bachelor fra andre studiesteder. Studenter med 

bachelor fra København har rettskrav på å komme inn på den kandidatutdannelsen som i 

følge universitetet er den naturlige overbygning av deres bachelorutdannelses fagområde(r).  

Dersom det er flere kvalifiserte søkere fra andre studiesteder (uten rettskrav) enn det er 

plasser, skjer utvelgelsen på bakgrunn av en helhetsvurdering ut fra karaktergjennomsnitt fra 

bachelorutdannelsen og en kort motivasjonssøknad. Det har vært nødvendig å begrense 

opptaket til kandidatutdannelsen fordi det er langt flere søkere enn det det er kapasitet til. 
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Om lag 100 søkere kommer fra andre bachelorgrader i Danmark, og det er om lag 200 

utenlandske søkere.  

 

Hovedstrukturen i både bachelorprogram og kandidatprogrammet er forholdsvis likt ved de 

fire danske studiestedene. Det er stort sett obligatoriske fag de tre første årene og så stor 

valgfrihet de to siste årene. Men det er også variasjoner mellom institusjonene.  

 

Ved Københavns Universitet er det på bachelornivå ett semester med valgfrie fag, enten ett 

emne på 30 ECTS, eller to emner på 15 ECTS, i tillegg til en bacheloroppgave som tilsvarer 20 

ECTS. Valgemnene kan tas på andre universiteter eller på andre fakultet ved Københavns 

Universitet. Om lag 10 % av studentene benytter denne muligheten for internasjonal 

utveksling, primært til andre europeiske universiteter. Enkelte bacheloremner er også åpne 

for utveksling for studenter fra andre land. Videre er det på bachelor i København kun noe 

over ett semester med formuerettslige fag (omlag 40 ECTS).  I København er det også kun ett 

obligatorisk emne som er større en 10 ECTS. 

 

I Aarhus er valgmulighetene i de tre første årene begrenset til 10 ECTS, og studentene kan da 

kun velge mellom enkelte formuerettslige fag. I tillegg er det i Aarhus en bacheloroppgave på 

10 ECTS. Videre har Aarhus flere omfattende emner som er større enn 10 ECTS i de tre første 

årene, og det er til sammen mer enn ett helt års studier som er rettet mot formuerett (65 

ECTS).  

 

Det er svært få studenter som ikke går videre fra den treårige bachelorgraden til 

kandidatgraden i jura. Over 95 % av studentene går videre fra bachelor til kandidatgraden. 

Det betyr at det også er svært få studenter som går videre fra bachelorgrad i rettsvitenskap til 

andre master- eller kandidatgrader.  

 

Det er et visst frafall av studenter på bachelornivå. Til illustrasjon slutter omlag 30 % i løpet 

av bachelorstudiet ved universitetet i Aarhus. I København er det frafall på ca. 15 %. 

 

Det har i Danmark vært diskutert å etablere linjer for spesialisering i kandidatutdannelsen. 

Arbeidsgivere har imidlertid signalisert begrenset interesse for spesialisering da de primært 

ønsker generalister. I Aarhus er det likevel etablert en linje, en såkalt elitemodul, særlig rettet 

mot advokatvirksomhet. 

 

4.2.3 Finland 

I Finland ble rettsstudiet delt i en treårig bachelorgrad, lägre rättsnotarieexamen (RN) og en 

mastergrad, juris magisterexamen (JM), for om lag 10 år siden. I tillegg tilbyr finske 

universiteter en rekke ulike engelskspråklige masterprogram. Det tilbys bachelor- og 

masterstudier ved alle juridiske utdanningsinstitusjoner i Finland, som Universitetet i 

Helsinki, Lapplands Universitet, Østre Finlands Universitet, Universitetet i Turku og Åbo 

akademi (i samarbeid med Universitetet i Turku). Den klart største utdanningsinstitusjon for 

den mastergraden som kvalifiserer for de tradisjonelle juridiske yrker er Universitetet i 

Helsinki. 

Ved Universitetet i Helsinki får alle studenter studierett til bachelorgrad (RN) og mastergrad 

(JM) samtidig. Tanken har vært at så godt som alle tar begge grader ettersom JM er 

nødvendig for en rekke juristyrker, i tillegg til at en JM eller annen høyere grad ofte er et krav 
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i statsforvaltningen. De som slutter etter de første tre årene gjør det primært av personlige 

årsaker (sykdom, overgang til andre studier).  

Det finnes ingen offisiell statistikk på hvor mange som begynner på en ikke-juridisk master, 

etter fullført bachelor i rettsvitenskap, men det antas at det er en veldig liten andel av 

studentene som går i en slik retning. De som ønsker bredere faglig bakgrunn tar heller en 

annen eksamen på masternivå i tillegg til JM, for eksempel en økonomisk magistereksamen.  

Videre er det også i Finland kun en svært liten andel av studentene som går ut i arbeidslivet 

etter bachelorgrad. Avstigningsmuligheten bachelorgraden gir synes å fungere mer som en 

sikkerhetsventil for dem som får for store vanskeligheter med å skrive sin 

magisteravhandling. 

På bachelornivået har studentene i prinsippet en viss mulighet for internasjonal mobilitet. 

Men mulighetene for slike valgfrie studier i de tre første årene er svært liten, kun 7 

studiepoeng (Helsingfors Universitet). De som drar på internasjonal utveksling før sin 

bacheloreksamen, bruker å innpasse de utenlandske studiene i mastereksamenen. Det er ikke 

helt uvanlig å dra på slike utvekslingsopphold på bachelornivået, selv om anbefalingen er at 

det gjøres på masternivå.  

I prinsippet kan bachelorstudenter fra andre land ta emner på en bachelor i Finland, men 

mulighetene er i praksis svært begrenset. Engelskspråklige studier på bachelorgraden 

begrenser seg til folkeretten (internationell rett).  

Til den vanlig magisterexamen (JM) finns det ved Universitetet i Helsinki en liten kvote 

(høyst 10 plasser pr år) for søkere som har en utenlandsk juridisk eksamen på bachelornivå 

og som har avlagt en såkalt «EES-behörighetsprov»: 

http://www.helsinki.fi/juridik/bli_student/direkt_till_magister.htm. Det er ca. 5 studenter 

per år som benytter seg av denne muligheten.  

4.3 3+2 utenfor Norden 
De aller fleste europeiske land har i løpet av de siste 15 årene innført 3+2-ordninger i den 

juridiske utdanningen, hvor størrelsen på de enkelte emner er definert utfra en felles 

målestokk (ECTS). Formålet har vært å sikre kvaliteten på utdanningen, og sørge for at 

utdanningsløpene er sammenliknbare og kompatible, slik at de kan gi mobilitet mellom 

studiesteder, også på vers av landegrenser.  I det følgende trekkes frem enkelte erfaringer 

med 3+2-modeller fra Belgia, Italia og Tyskland. Andre land kunne ha vært valgt ut. Men 

disse gir tre forholdsvis ulike perspektiver.  

I Belgia er rettsstudiet bygget opp etter en 3+2-modell. Arbeidsgruppen har sett nærmere på 

Universitetet i Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), som er et av våre 

samarbeidsuniversiteter.  

Det treårige bachelorprogrammet i Leuven skal gi studentene grunnleggende kunnskap og 

kompetanse innen juridiske fag og er yrkeskvalifiserende i seg selv for en rekke juridiske 

yrker. Dersom studentene ønsker å bli kvalifisert for tradisjonelle juristyrker som dommer, 

advokat- eller påtalemyndighet, kreves det imidlertid en mastergrad. Det er cirka 90 % av 

bachelorkandidatene som søker seg videre på mastergraden. Mastergraden er bygget opp 

med noen obligatoriske emner som er en fordypning av emner fra bachelorgraden, samt 

mulighet til å velge mellom noen ulike spesialiseringer som vil fremkomme på vitnemålet til 

masterkandidaten.  Det legges kun til rette for utveksling til et annet studiested på 
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masternivå. Studentene kvalifiserer til de tradisjonelle yrkene gjennom en felles «bar exam» 

etter de to årene på masterprogrammet. Denne eksamenen arrangeres på nasjonalt/regionalt 

nivå, på tvers av lærestedene.   

Opptaket til bachelorprogrammet er åpent, det vil si at alle som har bestått videregående 

opplæring har anledning til å få opptak til bachelornivået. Det er imidlertid strenge krav til 

beståtte emner underveis, og det er et stort frafall (opp mot 50 %) etter første studieår.  

Bachelorkandidater som ønsker mastergrad får automatisk opptak til masterprogrammet 

uten karakterkrav fra bachelordelen. Det er mulighet for studenter til å søke seg til 

masterprogrammer ved andre læresteder, men de aller fleste studenter søker seg til det 

universitetet de har tatt bachelorgraden ved.  

I Italia har rettsstudiet vært basert på en 3+2-modell, men er blitt endret tilbake til en 

integrert modell.  Bologna-modellen ble implementert i Italia 2000-01, men det viste seg at 

mulighetene på arbeidsmarkedet for studenter med tre års studier var usikre eller ikke-

eksisterende. Det store flertallet av studentene søkte seg derfor videre til det toårige 

masterstudiet (i gjennomsnitt ca. 70-75 %). På den bakgrunn har rettsstudiet i Italia fra 2007 

blitt organisert som et femårig studieløp (Legal education and judicial training in Europe, 

Haag 2013, s. 82-83).   

Utgangspunktet i Tyskland er at det er opp til de enkelte delstatene å bestemme 

studiestruktur for ulike studier.  Det tilbys ulike jusstudier på både universitet og høyskoler, 

på bachelor (LL.B.) og masterprogram (LL.M.). Det tradisjonelle løpet for jusstudiene er 

imidlertid bygget opp som et 5-årig løp som avsluttes med felles statseksamener for alle 

jusstudenter på universitetene i delstaten (1. statseksamen). Deretter gjennomgår studentene 

to år med praksis som på tysk omtales som «rechtsreferendariat», og som kan sammenliknes 

med det norske opplegget for advokat- og dommerfullmektig. Praksisperioden avsluttes med 

en ny felles statseksamen (2. statseksamen). Først etter bestått 2. statseksamen kvalifiserer 

kandidaten til arbeid i domstoler, påtalemyndighet og som advokat.  Det er strenge krav for å 

bestå statseksamenene og strykprosenten blant studentene er høy, cirka 30-40 %. 

Kandidatene har kun anledning til å ta statseksamen to ganger, og det er derfor mange 

kandidater som ikke kvalifiserer til yrkeslivet.  

De øvrige jusutdannelser (LL.B og LL.M) som i stor grad tilbys på høyskolene (Hochschule) 

gir ikke adgang til å ta statseksamen og kvalifiserer derfor heller ikke til de tradisjonelle 

juristyrkene. Unntaket er Universitetet i Mannheim som har innført en 3+2-modell med 

mulighet for å ta statseksamen. 

 

Universitetet i Mannheim er et forholdsvis lite universitet i Tyskland med ca. 12 000 

studenter, men de er plassert høyt på rankinglistene over universiteter innen businessfag. 

Mannheim la om sin studiemodell til en 3+2-modell i 2008. De første bachelorstudentene 

startet i 2008 (cirka 300 studenter hvert år) og de første masterstudentene i 2011. 

Universitetet i Mannheim er godt fornøyde med ordningen, både med tanke på popularitet og 

antall søkere samt gode resultater ved statseksamen. 

En av hovedgrunnene til omleggingen i Mannheim var et ønske om å etablere en mer 

fleksibel studiemodell som hadde mulighet for tverrfaglige emner som inkluderte blant annet 

økonomi og businessfag, og som gir muligheter for studentene å velge ulike masterløp og på 

den måten få en mer unik utdannelse. En annen årsak var å gi de mange studenter som ikke 

består statseksamen en grad og dermed videre muligheter for yrkesliv eller andre studier. 
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Mannheim har lagt opp til to ulike studiemodeller: Studentene kan enten fullføre det 

tradisjonelle løpet mot statseksamen (5 år) eller de kan velge en avstigningsmulighet 

(Abschichtung) etter tre år, som vil gi studentene en bachelorgrad i jus med andre 

påbygningsmuligheter for master (se under).  De første tre årene (bachelorprogrammet) har 

overvekt av obligatoriske emner innen spesielt privatrett og formuerett og noe mindre fokus 

på offentlig rett. Det er på bachelornivået også fokus på ferdighetstrening gjennom blant 

annet praktisk rettete emner som legal English, praksisopphold og forhandlingsteknikk.  

Etter endt bachelorløp kan studentene velge mellom å gå ytterligere to år for å ta 

statseksamen eller velge masterprogram med spesialisering innen «business law and 

business administration», der de kan velge mellom retninger som skatterett og HR & ledelse. 

De to siste årene mot statseksamen på masternivå, inneholder emner innen offentlig rett og 

strafferett. 

 

Studentene ved Universitetet i Mannheim har en spesiell ordning som skiller seg fra de 

tradisjonelle universitetene ved at de kan avlegge deler av 1. statseksamen med fokus på 

privatrettslige fag etter bachelornivået, og ta statseksamen innen offentligrettslige fag etter 

ytterligere to år på masternivå.   

Dersom studentene består de første delene av statseksamen på bachelordelen, kan de velge å 

automatisk gå videre på de siste to årene. De aller fleste studentene velger dette løpet. Det er 

ikke mulighet for studenter fra andre universitet å ta disse to siste årene, da plassene er 

forbeholdt Mannheims egne studenter. 

De øvrige masterprogrammene (LL.M) har en opptaksramme på 20-30 studenter. Til disse 

masterprogrammene søker også studenter fra andre universitet/andre land på lik linje med 

egne studenter. Studiene er populære og det er svært vanskelig å komme inn.  

Mannheim åpner for innreisende utvekslingsstudenter, men dette er fortrinnsvis på emner 

der det undervises på engelsk.  

Yrkesmulighetene for bachelorkandidatene er ukjent. De aller fleste søker seg til videre 

studier.  

 

4.4 Sammenfatning 
Erfaringene med 3+2-ordninger i andre land viser at det er svært få bachelorstudenter som 

går ut i yrkeslivet etter tre år. Erfaringene fra Danmark, Finland, Belgia og Tyskland tyder på 

at de fleste bachelorstudenter ønsker å fortsette med en juridisk mastergrad. Andre land kan 

ha andre erfaringer. Men de land som ligger nærmest Norge, geografisk og rettskulturelt, har 

i hvert fall ikke til nå hatt erfaringer som tilsier at det er et stort samfunnsbehov for 

bachelorjurister.  
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5. Norske bachelorprogram i rettsvitenskap 

 

5.1 Innledning  
I dette kapitlet beskrives fremveksten av bachelorprogram i rettsvitenskap i Norge og 

erfaringer fra disse studieprogrammene med tanke på bachelorkandidatenes muligheter for 

jobb og videre studier per i dag.  

 

5.2 Oversikt og bakgrunn for bachelorutdanning i rettsvitenskap 
Det er opprettet bachelorstudier i rettsvitenskap i Norge de senere år. I tillegg er det en rekke 

andre tilbydere av årsstudier innen jus eller tverrfaglige bachelorgrader med jus, slik som 

Bachelor i jus og administrasjon ved Høgskolen i Molde og Bachelor i jus og ledelse ved 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og flere tilbydere har årsstudier i juridiske fag.   

Tabellen under viser de fem lærestedene som per i dag tilbyr bachelorgrad i rettsvitenskap 

eller jus og antall studenter som tas opp hvert år:  

  

Studieplasser per år
2
 

Studiested Studieprogram 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Høgskolen i Lillehammer (HiL) 

 

BA i Juss
3
 

30 40 80 80 120 120 120 120 

Høgskolen i Buskerud og 

Vestfold (HBV) 

BA i Juss 

    
15 20 20 25

4
 

Universitetet i Agder (UiA) 

 

BA i rettsvitenskap 

    
55 55 55 55 

Universitetet i Stavanger (UiS) 

 

BA i rettsvitenskap 

    
15 15 35 35 

Folkeuniversitetet i Midt-Norge 

 

BA i rettsvitenskap 
    150

5
 160 145 200 

Sum   30 40 80 80 355 370 375 435 

 

Som det fremkommer i tabellen, er det to ulike benevnelser på studieprogrammene, 

henholdsvis Bachelor i juss og Bachelor i rettsvitenskap, men med tanke på 

bachelorstudentens forventede læringsutbytte etter endt bachelorløp, er de svært like. 

(Heretter brukes betegnelsen «bachelorgrad i rettsvitenskap» som et fellesnavn, som også 

omfatter studieprogrammer som heter Bachelor i juss). Alle studieprogram inneholder stor 

grad av obligatoriske emner, og innhold og struktur likner på de tre første årene i de 

integrerte masterprogrammene i rettsvitenskap.  Det er imidlertid noen forskjeller: 

Høyskolen i Buskerud og Vestfold har en identisk oppbygning med rettsvitenskap i Oslo og 

Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Lillehammer ligger tett opp 

mot Universitetet i Bergens modell. Folkeuniversitetet i Midt-Norge tilbyr bachelor i 

                                                           
2
 Informasjonen i avsnitt 5.2 og 5.3 er sendt til de fem studiestedene for kvalitetssikring 

3
 HiL skal fra høsten 2015 endre navn på studieprogrammet til Bachelor i rettsvitenskap 

4
 HBV øker opptaksrammen til 40 studieplasser fra høsten 2015 

5
 Folkeuniversitetet informerer om at det er stort frafall underveis, og i 2014 ble det uteksaminert cirka 70 

studenter med bachelorgrad av de 150 som startet på bachelorgraden.  
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rettsvitenskap i samarbeid med Høgskolen i Molde. Denne studiemodellen likner den ved 

Universitetet i Tromsø.  

Lærestedene som tilbyr bachelorstudier i rettsvitenskap, har ikke egne masterprogrammer i 

rettsvitenskap.  I og med at bachelorprogrammene innholdsmessig er like de første tre årene i 

de integrerte studieprogrammene, har studenter fra bachelorlærestedene per i dag mulighet 

til å fullføre sin mastergrad ved de tre fakultetene som tilbyr dette gjennom 

innpasningsopptak.  Et innpasningsopptak innebærer at studenter som har tatt hele eller 

deler av graden sin ved eksempelvis de ovennevnte lærestedene som tilbyr bachelor i 

rettsvitenskap kan få godskrevet emner dersom de får plass ved UiO, UiB eller UiT. Søkerne 

tas opp gjennom samordnet opptak og må dermed konkurrere om studieplassene på lik linje 

med andre søkere til første studieår. Søkeren «innpasses» så i det ordinære studieløpet, 

avhengig av hvor mange emner de har fått godskrevet.  UiT har i tillegg suppleringsopptak, 

som skiller seg fra innpasningsopptaket ved at fakultetet utlyser et visst antall studieplasser 

dersom det er frafall av studenter og det blir ledig plass for nye studenter utover i studieløpet. 

Ved suppleringsopptak tas søkere opp på bakgrunn av karakterer fra annen høyere 

utdanning, ikke karakterer fra videregående opplæring. Innpasningsopptak omtales nærmere 

i kapittel 5.4 og suppleringsopptak i kapittel 9.4.  

 

UiB startet for første gang høsten 2014 et toårig masterprogram som bachelorstudenter ved 

andre studiesteder kan søke opptak til. 19. juni 2015 vedtok Stortinget i revidert 

nasjonalbudsjett 30 studieplasser til det toårige masterprogram i rettsvitenskap ved UiB, og 

det ser derfor ut til at ordningen med det toårige masterprogrammet fortsetter.  

Universitetet i Stavanger har i forslag til endring av gradsforskrift av 3. desember 2014 søkt 

KD om opprettelse av mastergrad i rettsvitenskap ved UiS med en klar profil innen skatterett, 

regnskapsrett og selskapsrett.  

 

Universitetet i Agder opplyser i epostkorrespondanse med arbeidsgruppen at de planlegger 

masterstudium i internasjonal rett/rettsvitenskap med oppstart 2016 eller 2017. Foruten 

tradisjonelle emner som strafferett, prosess og formuerett, ønsker UiA å tilby spesialemner 

innenfor bl.a. internasjonal rett, EU/EØS-rett og rettsøkonomi. Masterstudiet ved 

Universitetet i Agder skal være et tilbud til bachelorkandidatene som ønsker å gå videre med 

sine studier, og vil gi relevant utdanning for stillinger i privat næringsliv, internasjonale, 

statlige og ikke-statlige organisasjoner og interesseorganisasjoner. Samtidig som masteren i 

internasjonal rett skal stå på egne ben, er den en forløper for en master i rettsvitenskap som 

UiA har som siktemål å få tillatelse til å gi. 

  

Arbeidsgruppen har ikke vurdert eventuelle konsekvenser ved opprettelse av nye 

mastertilbud i rettsvitenskap, da dette er noe som ligger utenfor gruppens mandat.  

 

5.3 Hva skjer med bachelorkandidatene?  
 

På nettsidene til lærestedene som tilbyr bachelorprogram i rettsvitenskap, finnes beskrivelser 

av både yrkesmuligheter og videre studier for bachelorkandidatene. Under yrkesmuligheter 

er det beskrevet at bachelorkandidatene er kvalifisert til å løse juridiske oppgaver innenfor 

kommunal og statlig forvaltning, privat næringsliv og i organisasjonslivet (HiL), og at 
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bachelorkandidatene eksempelvis vil kunne jobbe med juridisk saksbehandling, juridiske 

analyser, kontraktsvirksomhet, forhandlinger og håndtering av kjøpskonflikter (HBV).   

 

Det foreligger per i dag liten grad av undersøkelser som belyser hvorvidt 

bachelorkandidatene går rett ut i arbeidslivet, uten noen mastergrad, og i så fall hvilke 

funksjoner de fyller. Dette kan være fordi disse utdanningene er forholdsvis nye. Som 

tabellen under kapittel 5.2 viser uteksaminerte tre av studiestedene sine første 

bachelorkandidater våren 2014, og det kan derfor være for tidlig å si noe om overgang til 

arbeidslivet. Det er derfor mest interessant å se på studenter fra Høyskolen i Lillehammer 

som er den institusjon som har uteksaminert flest bachelorkandidater.   

 

Juristforbundet gjennomførte en kandidatundersøkelse for Høyskolen i Lillehammer for 

bachelorkandidater som ble uteksaminert i 2012-2013. Undersøkelsen blir sendt ut cirka 6 

måneder etter endt utdanning. Undersøkelsen viser at kun 16 % av respondentene er i jobb 

og bare 12 % opplever at det er gode jobbmuligheter for en med bachelor i rettsvitenskap. 

Videre viser undersøkelsen at kun 4 % av respondentene oppgir at de valgte 

studieprogrammet fordi de kun ønsket en bachelorgrad i jus, 60 % oppgir at de ønsket å gå 

videre på Master i rettsvitenskap og 57 % oppgir at de valgte studiestedet fordi de ikke kom 

inn på masterstudiet i rettsvitenskap (flere svar mulig for dette spørsmålet). I undersøkelsen 

oppgir 77 % at de studerer videre etter fullført bachelorgrad.  85 % av disse har valgt Master i 

rettsvitenskap (UiO: 60 %, UiB: 38 % og UiT: 2 %).  

 

I NOKUTs Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning 

(studietilsynsforskriften) § 4.2 står det at « studiets relevans for arbeidsliv og/eller videre 

studier skal være tydelig». Det er derfor like viktig å se på bachelorstudentens muligheter for 

studere videre på en mastergrad som det er å definere yrkesrelevansen. Når det gjelder 

mulighet for videre studier for en bachelorkandidat rettsvitenskap, kan det være flere 

muligheter utover det å ta Master i rettsvitenskap, eksempelvis med en mer tverrfaglig profil 

eller en LL.M.-grad.  Det er også per i dag mulig for bachelorstudentene å få innpasning på 

masternivå på de tre fakultetene, som beskrives som en mulighet under «videre studier» på 

nettsidene til de fire studiestedene som tilbyr bachelor.  

 

5.4 Erfaringer med innpasningsopptak og bachelorstudentene  
 

Det er hvert år mange studenter med deler av eller hele bachelorgrader fra de ovennevnte 

studiestedene som søker seg til Master i rettsvitenskap ved vårt fakultet gjennom godskriving 

av emner.  

Søknader om godskriving vurderes etter Lov om universiteter og høyskoler § 3-5 (1); 

«Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, skal godskrive 

beståtte emner, fag, eksamener eller prøver fra andre universiteter og høyskoler som tilbyr 

akkrediterte studier med samme antall studiepoeng i den utstrekning de oppfyller de faglige 

krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning ved institusjonen. Vedkommende 

institusjon skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme 

grad». 
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Ved UiO er det truffet forhåndsvedtak6 om godkjenning av utdanningen til Høyskolen i 

Lillehammer, Høyskolen i Buskerud og Vestfold og Universitetet i Agder. Studenter fra disse 

tre studiestedene kan få godskrevet hele sin bachelorgrad og kan dermed begynne på vårt 4. 

studieår. Studentene må søke gjennom samordnet opptak, og vil derfor måtte konkurrere 

med andre studenter som søker opptak til det 5-årige studiet.  

 

Den faglige godkjenningen av studiestedene som tilbyr bachelorgrader i jus er foretatt av 

studiedekanen og baserer seg på emnets fagsammensetning, antall studiepoeng og 

læringskrav. Universitetet i Tromsø løftet i januar 2015 spørsmålet om de tre fakultetene har 

en grundig nok vurdering av ekstern utdanning i sine forhåndsgodkjenninger for 

innpasningsopptak og at fakultetene bør se flere forhold ved studiestedet enn studiepoeng og 

pensum, slik som undervisning- og eksamensform, fagmiljøets kompetanse o.l.  Studiedekan 

Trygve Bergsåker følger opp saken på vårt fakultet og resultatet av denne prosessen er ikke 

avklart. 

Det foreligger ikke helt sikre tall som viser hvor mange studenter som har fått innpasset 

emner/grader fra andre utdanningsinstitusjoner i masterstudiet i rettsvitenskap ved UiO. 

Imidlertid har det det vært mulig å få en oversikt fra ePhorte over hvor mange som fikk svar 

på sin søknad om godskriving av emner i 2014. Tabellen under viser både antall søknader om 

godskriving av enkeltemner og antall søknader om godskriving av hele bachelorgrader fra de 

enkelte lærestedene. Det er kun totalantallet som fremkommer i tabellen. 

 

Søknad om godskrivning av emner i 20147: Antall 

Universitetet i Bergen 26 

Universitetet i Tromsø 7 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold 21 

Høgskolen i Lillehammer 49 

Høgskolen i Molde8 19 

Universitetet i Agder 4 

Universitetet i Stavanger 3 

Sum totalt antall mottatte søknader: 129 

 

Slik det fremgår av tabellen har fakultetet mottatt flest søknader om godskriving fra 

studenter som har avlagt emner/bachelorgrad ved Høgskolen i Lillehammer i 2014. 

Administrasjonen har merket en økning i antall søknader om godskriving de siste årene. En 

grunnleggende årsak til dette er utfasingen av privatistordningen ved fakultetet. Vi ser at 

studentene gjennomfører de tre første årene ved høyskolene, for så å søke innpass til fjerde 

avdeling (JUR4000P) ved vårt fakultet. Økningen skyldes blant annet at flere læresteder 

tilbyr utdannelse i jus, og at studentene sikrer seg med å søke innpass før privatistordningen 

utfases fullstendig.  

 

                                                           
6
 http://www.jus.uio.no/studier/admin/godkjenning/forhandsgodkjenning-for-jusstudiet.html 

7 Dette er ett utplukk fra ePhorte under søkene: «Svar på søknad om innpassing», «Svar på søknad om godskriving» og «Svar på 
søknad om godskrivning». I tabellen er det ikke tatt med søknader som gjelder innpassing av Ex. Phil/Ex.fac, juridiske 
valgemner eller masteroppgaven i Masterstudiet i rettsvitenskap. Administrasjonen minner om at dette ikke er helt sikre tall, 
men at de gir et visst bilde over antall søknader som ble behandlet i 2014.  
8 Høgskolen i Molde samarbeider med Folkeuniversitetet i Midt-Norge om bachelorgrad i jus, i tillegg til å ha årsstudium i jus.   
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Det at fakultetet hvert år mottar et stort antall søkere som ønsker å få godskrevet emner, kan 

tyde på at bachelorstudentene ønsker en mastergrad i rettsvitenskap. Dette bekreftes av den 

ovennevnte kandidatundersøkelsen fra Høyskolen i Lillehammer.  

Dersom det er riktig at et stort antall bachelorstudenter ønsker en mastergrad i 

rettsvitenskap, kan de mange studieplassene som tilbys ved lærersteder som ikke er 

akkreditert for å tildele denne mastergraden skape problemer for studentene. I både 

Danmark og Finland har alle som begynner på bachelorgrad i rettsvitenskap adgang til å 

fortsette på mastergrad. Det er således ingen studenter som tvinges til en exit etter tre år. 

Med det antall studenter som er tilknyttet bachelorprogram i rettsvitenskap i Norge, hvor 

ingen har krav på å komme inn på noe masterprogram, kan et forholdsvis høyt antall 

studenter bli tvunget til å avslutte juridiske studier, enten ved å gå inn på andre 

masterprogram etter bachelorgrad, eller ved å gå ut yrkeslivet. Så langt er det imidlertid lite 

som tyder på at studentene ved bachelorprogrammene ønsker å avslutte de juridiske studiene 

etter tre år.    
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6. Arbeidslivets behov for juridisk kompetanse 

 

6.1 Oversikt 
Det fremgår av mandatet at arbeidsgruppen skal beskrive yrkesmuligheter for eventuelle 

bachelorkandidater.  

 
Dette kapitlet presenterer arbeidsgruppens gjennomgang av ulike yrkesmuligheter for 

bachelorkandidater med juridiske fag. Gjennomgangen er basert dels på tidligere 

undersøkelser og dels på et møte arbeidsgruppen har hatt med representanter for enkelte 

arbeidsgivere.   

 

I samsvar med mandatet har arbeidsgruppen forutsatt at gjennomført bachelor- og 

masterstudium skal gi samme yrkeskvalifikasjoner som dagens integrerte femårige 

masterstudium, det vil si adgang til de tradisjonelle juristyrkene i rettspleien; dommer, 

advokat og påtalemyndighet.  Ved gjennomgangen nedenfor av yrkesmuligheter for 

eventuelle bachelorkandidater, legges det til grunn at en bachelorgrad i jus, ikke i seg selv vil 

være tilstrekkelig for å gi adgang til disse yrkene. 

 

6.2  Strandbakken-utvalgets undersøkelser 
Da departementet oppnevnte Strandbakken-utvalget var ett av formålene å få vurdert 

behovet for jurister frem mot 2025. De ble også bedt om å vurdere behovet for juridisk 

kompetanse i mer utradisjonelle stillinger og funksjoner. De undersøkelser utvalget foretok i 

den forbindelse sier noe om ulike yrkesmuligheter for bachelorkandidater med juridiske fag 

For å vurdere behovet for jurister frem mot 2025 bestilte Strandbakken-utvalget en 

undersøkelse for å utrede behovet for juridisk kompetanse ved å se på demografi og den 

økonomiske utviklingen. Oppdraget ble gitt til NIFU og oppsummeres i rapporten: Rapport 

49/2012: Arbeidsmarkedet for jurister – En framskriving fram mot 2025.  

 

I NIFU-rapporten beskrives etterspørselen av jurister som noe usikker når den skal beregnes 

ut fra den økonomiske utviklingen, da juristyrket sies å være vanskeligere å beregne enn en 

del andre yrkesgrupper. På grunnlag av beregninger av etterspørsel etter kandidater med 

høyere utdannelse generelt, mener NIFU at behovet for jurister vil øke med om lag 22 % i 

2025 sammenliknet med i dag. En rent demografisk beregning, altså ut fra vekst i folketallet, 

tilsier i følge NIFU at etterspørselen vil øke med omkring 75 % i forhold til i dag. NIFU 

omtaler også i rapporten undersøkelser blant juristkandidater som viser at jusstudentene er 

fornøyd med utdanningens yrkesrelevans og at rettsstudiet er godt tilpasset kjerneområdene 

innen juridiske yrker, slik som «faglig tjenestyring» og «offentlig administrasjon», men noe 

svakere tilpasset jobber i et mer utvidet arbeidsmarked. I stillinger innenfor offentlig 

administrasjon, oppgir kandidatene i større grad at arbeidsoppgavene krever utdanning på 

lavere nivå.  

Strandbakken-utvalget utarbeidet også en arbeidsgiverundersøkelse i 2012. I svarene fra 

statlig og kommunal sektor fremkommer det at behovet for juridisk kompetanse er dekket 

med tanke på dagens behov, mens størsteparten mener behovet vil øke. Det fremkommer 

også at de aller fleste mener det er viktigst å beholde generalistutdanningen istedenfor å 

styrke mulighetene for spesialisering.  I spørsmålet om behov for søkere med annen 
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utdanningsbakgrunn enn den tradisjonelle, ga svarene et mer blandet bilde. Cirka halvparten 

mente det i liten eller ingen grad var et slikt behov. 

 

6.3 Kandidatundersøkelser 
Både UiO og Juristforbundet utfører undersøkelser om ferdige utdannede kandidaters møte 

med arbeidslivet (kandidatundersøkelser). Disse kandidatundersøkelsene sier primært noe 

om yrkesrelevansen av den utdanningen som tilbys i dag, men kan også kaste et visst lys over 

yrkesmulighetene for bachelorkandidater med juridiske fag. 

UiOs kandidatundersøkelse fra våren 2014 ble rettet mot kandidater som er uteksaminert fra 

UiO i perioden 2011-2013.  Undersøkelsen omfatter ca. 11.000 studenter på bachelor-, 

master- og ph.d.-nivå. Undersøkelsen er utført av Rambøll Management Consulting. 

Resultatene er svært positive for kandidatene fra Master i rettsvitenskap når det gjelder 

arbeidslivstilpasning: 

 

 93 % i jobb (kun 5 % arbeidssøkende) (UiO: 82 %) 

 98 % i heltidsstilling  

 84 % i fast ansettelse 

  86 % er svært fornøyd eller fornøyd med nåværende stilling 

 77 % er raskt ute i jobb (under 3 måneder) 

I tillegg ser det ut til at utdanningen er relevant og på riktig nivå i forhold til stilling og 

arbeidsoppgaver. 84 % oppgir at de formelle kravene for nåværende stilling er mastergrad og 

76 % oppgir at arbeidsoppgavene krever høyere utdanning på samme nivå. Videre sier 

henholdsvis 66 % og 29 % at innholdet i utdanningen passer godt eller middels godt til 

nåværende stilling.  Respondentene blir også bedt om å svare på tilsvarende spørsmål for sin 

første jobb, og her er resultatene noe annerledes, selv om 67 % sier at kravene til første jobb 

var mastergrad og 53 % oppgir at arbeidsoppgavene krevde høyere utdanning på samme nivå. 

På samme spørsmål svarer 26 % at første jobb krevde utdanning på et lavere nivå. 

Under vurdering av egen utdanning spørres det om i hvilken grad utdanningen ga 

kandidatene ulike kvalifikasjoner. Disse kvalifikasjonene er basert på ulike aktuelle 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse de ulike studieprogrammene har beskrevet i 

form av læringsutbyttebeskrivelser. Kvalifikasjoner som fikk høyest score (oppgir i svært stor 

grad eller i stor grad) fra våre kandidater er:  

 Evne til å arbeide selvstendig (93 %) 

 Teoretisk kunnskap innen fagområdet (89 %) 

 Skriftlig fremstillingsevne (89 %) 

 Metodisk kunnskap innen fagområdet (84 %) 

 Analytiske ferdigheter (79 %) 

 Evne til å finne og bearbeide informasjon fra ulike kilder (76 %) 

 Forstå yrkesetiske problemstillinger og lovverk (73 %)  

Spørsmålet er fulgt opp av hvilke kvalifikasjoner som kandidaten har hatt mest nytte av i 

arbeidslivet. På dette spørsmålet oppgir 75 % teoretisk/metodisk kunnskap, 63 % evne til 
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analyse/problemløsning/kritisk tenkning, 43 % selvstendighet/tilegnelse av kunnskap og 41 % 

fagspesifikk kunnskap.  

Det ser dermed ut som utdanningen ga kandidatene relevante kvalifikasjoner. Men det er 

også interessant å se på de kvalifikasjonene som kandidatene graderer lavere i læringsutbytte 

men som kan være viktig i arbeidslivet, slik som eksempelvis muntlig fremstillingsevne, der 

kun 15 % svarer positivt og hele 61 % svarer «i liten grad» eller «i svært liten grad», eller 

samarbeidsevner med kun 19 % positivt svar og 49 % på den negative enden av skalaen.  

Kandidater fra Master i rettsvitenskap ved UiO får også tilsendt en kandidatundersøkelse 

som Juristforbundet er ansvarlig for. Denne har blitt sendt ut hvert semester siden våren 

2012, og vi har dermed hatt anledning til å følge trender over tid. 

I Juristforbundets undersøkelse sendt til kandidater som ble uteksaminert våren 2014 svarer 

81 % at de er yrkesaktive 6 måneder etter endt utdanning, hvorav 52 % i en fast stilling og 29 % 

i en midlertidig. 16 % oppgir at de er arbeidsledige.  

 

I Juristforbundets undersøkelse i 2014 oppgir 70 % av kandidatene fra Oslo at det var krav 

om mastergrad i nåværende stilling.  Dette tallet har variert mellom 70-82 % fra våren 2012. 

Av respondentene som svarer at det ikke er krav om mastergrad er det likevel flertallet av 

disse som har en stilling med overveiende juridisk karakter.  

 

I undersøkelsen spørres kandidatene direkte om hvor tilfreds de er med utdanningens 

relevans for arbeidslivet (altså på enn annen måte enn i UiO-undersøkelsen). Disse 

resultatene er stabile fra våren 2012. Våren 2014 oppgir 39 % høy tilfredshet og 56 % middels 

tilfredshet.  

 

På spørsmål om hvor de jobber oppgir 57 % av respondentene at de arbeider innen privat 

sektor, 39 % statlig og 4 % kommunal sektor.  

Av respondenter som jobber innenfor privat sektor, oppgir 49 % at de jobber i et 

advokatfirma, 27 % innen bank/forsikring/finans, 17 % innen organisasjonsarbeid, 2 % innen 

industri og 5 % oppgir annet sted.  Av respondenter som jobber i staten, oppgir 35 % at de 

jobber i direktorat, tilsyn eller etat, 14 % i departement, 14 % i politi/påtalemyndighet, 9 % 

ved universitet/høyskole, 5 % i domstolene og 23 % annet sted.  

Undersøkelsen viser altså at cirka 1/3 av respondentene jobber innenfor de tradisjonelle 

yrkene, som advokat, dommer eller påtalejurist. 

Oppsummert viser kandidatundersøkelsene at masterkandidatene fra dagens femårige 

Master i rettsvitenskap i stor grad opplever sin utdanning som tilpasset til og relevant for 

arbeidslivets behov. De aller fleste oppgir at det er krav om mastergrad i nåværende stilling. 

 

6.4 Innspill fra arbeidsgivere til arbeidsgruppen 
Basert på mandatet har arbeidsgruppen diskutert ulike metoder for å supplere det tidligere 

undersøkelser kan si om yrkesmuligheter for bachelorjurister. Dette ledet til at 

arbeidsgruppen inviterte representanter for en rekke arbeidsgivere til et møte den 5. juni, 

hvor yrkesmuligheter for bachelorkandidater ble diskutert. Arbeidsgruppen vurderte også å 

foreta en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere som kunne tenkes å være interessert i 
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bachelorkandidater med juridiske fag. En slik undersøkelse ble likevel ikke foretatt, dels fordi 

det var tvil om hva en slik undersøkelse ville gi utover de undersøkelser Strandbakken-

utvalget hadde foretatt, og dels fordi det var usikkert hva en slik undersøkelse ville kunne si 

om yrkesmuligheter for bachelorkandidater med juridiske fag, fem til ti år frem i tid. Med 

disse usikkerhetsmomentene var det ikke gitt at verdien av en spørreundersøkelse ville kunne 

oppveie kostnadene med å gjennomføre den. Arbeidsgruppen har derfor ikke grunnlag for å 

gjøre egne sikre beregninger av et fremtidig behov for bachelorkandidater i jus i arbeidslivet. 

Det møtet som arbeidsgruppen gjennomførte med representanter for enkelte arbeidsgivere 

kan i seg selv være en illustrasjon på at yrkesmulighetene for bachelorjurister vil være 

begrenset.  Det ble i alt inviterte representanter for 15 arbeidsgivere. Likevel var det kun 

representanter for fire arbeidsgivere som kom på møtet: KS, UDI, Advokatforeningen og Den 

norske Dommerforening. 

Fra de arbeidsgiverne som kom på møtet ble det også uttrykt en begrenset interesse for rene 

bachelorkandidater i jus. Det ble ikke påpekt et udekket behov for bachelorjurister, verken i 

kommunalforvaltning eller i større advokatkontorer som inntil i dag har etterspurt 

kandidater med Master i rettsvitenskap.  

Men enkelte arbeidsgivere uttrykte en noe større interesse for personer som tok juridiske fag, 

eventuell også en juridisk bachelor, som del av en annen utdannelse. En slik utdanning kan 

muligens være relevant blant annet i kommunalforvaltningen og for utlendingsforvaltningen. 

Det kan derfor ikke utelukkes at muligheten for å ta mindre bolker av juridiske fag som ledd i 

andre fagutdannelser kan være interessant også i et arbeidsmarkedsperspektiv. Mye taler for 

at erfaringer med de grunn- og mellomfag i offentlig rett som tidligere eksisterte, i seg selv 

trekker i samme retning.  

Det ble også nevnt at bachelornivået per i dag er lite kjent for arbeidsgiverne og at dette kan 

være en årsak til at det i stor grad er kandidater med mastergrad som etterspørres. Det ble 

gitt uttrykk for at en bachelorkandidat i jus som man kan se for seg kvalifiserer til typiske 

saksbehandlingsstillinger, vil kunne være mer lønnsomt å ansette, både med tanke på at de 

vil kunne ha et lavere lønnsnivå og med tanke på at det per er i dag er stor turnover på 

personer med juridisk mastergrad i slike stillinger.   

For øvrig uttrykte enkelte av arbeidsgiverne bekymring for en utvikling i retning av for stor 

spesialisering i løpet av den femårige juridiske utdannelsen, enten den er strukturert som et 

femårig integrert masterprogram, eller som en treårig bachelor etterfulgt av en toårig 

mastergrad.  

Det ble også påpekt at universitets utdanning av jurister måtte sees i sammenheng med de 

formelle utdanningskrav for å få advokatbevilling (advokatkurset), og den reelle 

etterutdanningen som en rekke jurister får ved større advokatkontorer. Utvidelse av 

utdanningskrav for å få advokatbevilling til ett helt semesters fulltidstudium, som er foreslått 

av Advokatlovutvalget, ble møtt med skepsis. De grunnleggende kunnskaper og ferdigheter 

som arbeidsgivere etterspør bør heller dekkes i løpet av studiene, enn etter at studiene er 

fullført.   

 

Det ble sterkt understreket at det fra flere arbeidsgiveres perspektiv ikke er ønskelig med for 

store ulikheter mellom de utdanninger som leder frem til graden Master i rettsvitenskap ved 

norske læresteder.  
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Det ble også fremhevet at Advokatlovutvalgets forslag om å oppheve prosessmonopolet vil 

kunne få betydning for bachelorjuristenes yrkesmuligheter. Dersom prosessmonopolet 

oppheves, er det en mulighet for at bachelorkandidater vil kunne yte juridisk bistand, også 

for domstolene.  
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7. Økonomiske rammebetingelser  

7.1 Innledning 
I det følgende skisseres beregninger av fakultetets kostnader og inntjening ved å legge om 

studiet fra dagens modell til en 3+2-modell. Som det fremgår av beregningene vil 

inntjeningen påvirkes av opptaksramme på henholdsvis bachelor- og masternivå. 

 

7.2  Finansiering – generelle rammer 
Kunnskapsdepartementet (KD) finansierer universiteter og høyskoler basert på bl.a. antall 

studieplasser og studiepoengproduksjon. Universitetet i Oslo (UiO) har en lignende modell 

for finansiering av fakultetene ved UiO og fakultetene har egne modeller for fordeling internt 

på fakultetet som avviker fra KD- og UiOs modeller i mindre og større grad.  

 

I dag befinner rettsvitenskapsstudiet seg i kategori E i KDs finansieringsmodell, et nivå som 

er plassert under blant annet samfunnsvitenskapelige mastergrader (kategori D) og over de 

fleste bachelorstudier (kategori F).  

 

Utdanningsvariabler i UiOs finansieringsmodell er per i dag antall studieplasser, antall 

studiepoeng og antall utvekslingsstudenter. Med virkning fra 2009 har fakultetet og 

universitetsledelsen avtalt en særskilt finansiering av rettsstudiet. Bakgrunnen for avtalen var 

NOKUTs evaluering av studiet som avdekket behov for kvalitetsforbedringer. Avtalen 

innebærer at opptaksrammen reduseres samtidig som fakultetet får beholde bevilgningen til 

samme antall studieplasser som før reduksjonen. I tillegg kompenseres basisbevilgningen for 

reduksjonen i studiepoeng slik at samlet bevilgning til studieplasser og studiepoeng ligger 

fast på nivået før reduksjonen av opptaksramme. Dette gir i praksis en økt bevilgning per 

student, og målet er økt studiekvalitet gjennom endret forholdstall; færre studenter per lærer. 

I 2015 utgjør total finansiering til fakultetet kr. 155,6 millioner, hvorav cirka 24 millioner er 

kompensasjonen i spesialavtalen.   

 

Fakultetet overbooker antall studieplasser slik at det er flere studenter enn det 

opptaksrammen tilsier for å kompensere for manglende oppmøte til studiestart og frafall 

underveis i studieløpet.. Dette gjør at tilgjengelige ressurser pr student i praksis blir noe 

lavere enn forutsatt.  

 

Avtalen om finansiering av rettsstudiet er gunstig for fakultetet og viktigere enn selve 

finansieringsmodellen. Denne avtalen betyr bl.a. at frafall og forsinkelser ikke påvirker 

faktiske inntekter til studieplasser og studiepoengproduksjon. Om avtalen påvirkes av en 

endring i studiemodell er derfor et sentralt spørsmål. Dersom avtalen opprettholdes, vil 

finansieringen av studiet være lik som i dag og en endring av studiemodell vil ikke ha noen 

konsekvenser når det gjelder fakultetets bevilgning per student.  

 

KDs modell er foreslått endret og dersom forslaget iverksettes vil antall kategorier reduseres 

fra 6 (A-F) til 4 nivåer: 1) teorifag 2) utdannings- og velferdsfag 3) laboratorie- og 

utstyrskrevende fag og 4) kliniske- og kunstfag. Masterstudiet i rettsvitenskap vil her bli 

plassert i kategori 1 for teoristudier.  I den nye modellen skilles altså ikke bachelor- og 

masternivået innenfor teorifagene. Videre vil kandidatproduksjon komme inn som et 

resultatelement i tillegg til studiepoengproduksjon. 
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Det antas at effekten av endringen vil være moderat, men det kan tenkes at det vil gjøre det 

noe gunstigere med en 3+2 ordning siden man vil få kandidatproduksjon på to nivåer og 

dermed også få noe uttelling for studenter som ikke tar alle 5 år.  Det er foreslått en sats på 

10 000 kr per bachelorkandidat, dvs. en inntekt på ca. 4 mill. per kull. Samtidig reduseres 

potten til studiepoeng, slik at netto inntektsvekst anslås til ca. 2-3 mill. kroner som følge av 

dette. 

 

7.3 Finansielle konsekvenser ved ulike modeller 
Som nevnt vil ikke en endring av studiemodell medføre endringer i finansieringen av studiet 

dersom avtalen med fakultetet opprettholdes. Beregningene som er gjort her gir derfor et 

bilde på mulige konsekvenser for finansiering dersom det blir endringer i den eksisterende 

avtalen, slik at studieprogrammet eksponeres for endringer på lik linje med andre 

studieprogram.  

 

Beregningene beskriver effekt på finansiering av ulike modeller av 3+2-ordning, dvs. med 

separate opptaksrammer for bachelor og master. Bachelorstudiet forutsettes plassert i 

finansieringskategori F og masterstudiet i kategori D. Inntekter for studiepoengproduksjon 

tildeles etterskuddsvis etter 3-årig gjennomsnitt, slik at for 2016 er det gjennomsnitt av 

perioden 2012-2014 som gir uttelling. 

 

Beregningene bruker satser for studieplasser og studiepoeng fra UiOs modell for 2015 og 

forutsetter et totalt omfang på 2000 studieplasser, altså tilsvarende en opptaksramme på 

400 årlig for det 5-årige masterstudiet. Videre forutsettes det 75 % gjennomføringsgrad med 

tanke på studiepoengproduksjon.  

 

Dimensjonering av opptaksrammene for henholdsvis bachelor- og master er en avgjørende 

faktor for finansieringen. På de fleste studier som har bachelor- og masternivå er 

opptaksrammen for bachelor større enn opptaksrammen for master. Ved sammenlignbare 

fakulteter ved UiO som HF og SV er det gjennomsnittlig ca. dobbelt så stor opptaksramme 

for bachelorstudier som for masterstudier.  

 

I vedlegg 1 beskrives effekten av tre ulike varianter av fordeling av opptaksrammer i en mulig 

3+2-ordning, og disse sammenlignes med finansieringen av et 5-årig masterprogram. Modell 

1 er dagens studiemodell med 400 studenter hvert år. Modell 2, 3 og 4 er 3+2-modeller med 

ulik fordeling av opptaksrammen mellom bachelordelen og masterdelen. Modell 2 er 

dimensjonert med et bachelorprogram med størst ramme, med 500 hvert år på bachelor og 

250 hvert år på master. Modell 3 har en lik fordeling mellom bachelor og masternivået med

400 på hvert av nivåene, og modell 4 har størst ramme på masterdelen med 286 hvert år på 

bachelor og 572 hvert år på master, altså dobbel så stor ramme på masterdelen som på 

bachelordelen (totalt 2000 studenter).  
 

Som beregningene i vedlegget viser så vil finansieringen øke med økt andel opptaksramme på 

masternivået. Dette er naturlig siden masterstudier normalt er mer kostnadskrevende enn 

bachelorstudier, og finansieringsmodellen er tilpasset dette. Valg av opptaksstruktur i studiet 

vil derfor være avgjørende for hvilken modell som gir best økonomi.  
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Dersom man ønsker å bruke de fleste ressursene på masternivået vil det lønne seg å ha en 

større opptaksramme på bachelornivået og en mindre ramme på masternivået, slik som 

alternativ 2 illustrerer. Dersom man ønsker en jevn fordeling av ressurser på bachelor og 

master vil det lønne seg å ha en jevnere fordeling av opptaksrammen mellom bachelor og 

master slik som alternativ 3 illustrerer.  

De siste årene har fakultetet signalisert at man ønsker å bruke noe mer ressurser tidlig i 

rettsstudiet, blant annet gjennom innføring av basisgrupper. Dersom dette er ønskelig også i 

en 3+2 modell så tilsier det en dimensjonering noe tilsvarende alternativ 3.  

Alternativ 4 kan være aktuelt dersom man ønsker en modell med automatisk opptak til 

master for alle som tas opp på bachelorstudiet og i tillegg tar opp studenter fra andre 

studiesteder til masterstudiet. 

 

7.4 Kostnader  
Arbeidsgruppen har, i samarbeid med økonomiseksjonen, definert det som vil være 

kostnadsdrivere i en eventuell omlegging av studieordning, og foretatt noen utregninger 

knyttet til kostnader for de ulike studiemodellene som skisseres i kapittel 11.  

 

Kostnadsdriverne vi har sett på er: 

 

1. Dimensjonering av studenter 

 Opptaksramme bachelor 

 Opptaksramme master 

 Studiestart 1 eller 2 ganger per år 

 Utveksling av studenter til utlandet og andre fakultet 

 

2. Nye aktiviteter 

 Administrasjon av masteropptak – stykkpris per søker9 

 Bacheloroppgave – kostnad til veiledning og sensur er anslått til 1/3 av dagens 

nivå for 30-poengs masteroppgaver 

 Bachelorvitnemål - stykkpris per kandidat10 

 

3. Aktiviteter som kan skaleres opp eller ned i henholdsvis bachelor- og 

masterprogrammet 

 Omfang av undervisning og gruppestørrelse på undervisning 

 Antall valgemner 

 Fakultets- og kursoppgaver 

 Evalueringsformer og sensur 

 Andel eksterne lærekrefter 

 Obligatorisk aktivitet  

 

Nærmere beskrivelse av de kostnadsmessige konsekvensene for endring av studiemodell 

                                                           
9
 Stykkprisen for opptaksarbeid er basert på en times administrativt arbeid per søker timepris 400 kr. Det er 

lagt til 20 % for å ta høyde for medvirkning fra vitenskapelig tilsatte.   
10

 Stykkprisen for vitnemålsarbeid er basert på at dagens produksjon av ca. 500 mastervitnemål er anslått å 
kreve 0,5 årsverk i Eksamensseksjonen. Kostnad per årsverk 650.000.   
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redegjøres for i fremstillingen av de ulike modellene kapittel 11 og i tilhørende vedlegg 2. 

I kostnadsberegningene er det tatt en rekke forbehold, blant annet at fordeling av 

opptaksrammen er likt fordelt mellom bachelor- og masterprogrammet og at 

undervisningstilbudet vil være tilsvarende som i dagens modell. Beregningene er kun 

overslag som det vil være nødvendig å utrede nærmere dersom en eventuell omlegging av 

studiet blir aktuelt.  
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8.  Krav til innhold og oppbygning av bachelor- og mastergrader - 

kvalitet 

8.1 Oversikt 
Dette kapitelet redegjør for krav til innhold og organisering av et bachelor- og 

masterprogram, herunder krav til beskrivelser av forventet læringsutbytte og krav til fagmiljø 

for henholdsvis bachelor- og masternivået 

 

Hvorvidt kravene til beskrivelsene av forventet læringsutbytte og krav til fagmiljø kan 

oppfylles er viktige spørsmål for kvaliteten på studieprogram. De nevnte kravene er derfor 

viktige for at arbeidsgruppen skal kunne se på hvilke konsekvenser en eventuell omlegging av 

studiemodell vil ha for kvaliteten på studietilbudet, slik mandatet ber arbeidsgruppen om å 

gjøre. Her presenteres innholdet i kravene og enkelte generelle spørsmål om anvendelse av 

kravene på 3+2 modeller.  I kapittel 11 beskrives hvordan kravene kan tenkes oppfylt 

innenfor de skisserte modellene og konsekvenser for faginnhold og kvalitet.  

 

Det er fastsatt krav til innhold og oppbygning av studieprogram i nasjonale forskrifter som 

Forskrift om Mastergrad, Studietilsynsforskriften, Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, samt i 

Universitetet i Oslos Forskrift om studier og eksamen. Dagens integrerte master i 

rettsvitenskap defineres som et studieprogram av 2. syklus, på lik linje med øvrige toårige 

masterprogram. Ved en endring av studiemodell til et bachelor- og masterløp, vil 

bachelorprogrammet følge kravene til studier av 1. syklus. Hvilke krav som stilles til de to 

nivåene og konsekvenser for deling i et bachelor- og masternivå beskrives i dette kapitlet.   

 

8.2 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: 
I den nasjonale studietilsynsforskriftens  § 7-2 Plan for studiet står det at studiet skal 

beskrives gjennom læringsutbytte, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) der 8 

utdanningsnivåer er beskrevet, fra grunnskoleopplæring til Ph.d. I NKR er bachelorgraden på 

nivå 6, mastergraden på nivå 7 og Ph.d. på nivå 8. De tre øverste nivåene relaterer seg til de 

tre øverste nivåene i det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF). 

De ulike nivåene skal representere en progresjon. Dette gjelder selve kunnskapen, 

ferdigheten, situasjonen den skal anvendes i, og forventningene til selvstendighet, analyse, 

vurdering og nyskapning hos den som anvender kunnskapen og ferdighetene.  

Tabellen under viser en sammenstilling av læringsutbyttebeskrivelsene i NKR for bachelor- 

og masternivå. Beskrivelsene viser at det forventes at kandidater på masternivå er forventet å 

ha mer avansert kunnskap, at de i større grad kan analysere, reflektere, være kritiske og 

selvstendige enn det som forventes på bachelornivået.  
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I NOKUTs akkreditering og tilsyn med studietilbud, er det å ha definert tydelige 

læringsutbyttebeskrivelser sentralt. Læringsutbyttebeskrivelsene er et uttrykk for faglig 

innhold i studieprogrammet og er førende for valg av undervisnings- og eksamensformer.  

Læringsutbyttebeskrivelsene er det som er forventet at studentene skal ha av kvalifikasjoner 

etter endt grad, ikke det som er forventet underveis eller innen hvert enkelt fag. For Master i 

rettsvitenskap slik det er i dag, har vi definert forventet læringsutbytte etter fullførte 5 år som 

også gjenspeiler kravene i NKR for masternivå.  

Ved eventuell opprettelse av et bachelorprogram må det defineres læringsutbytte som 

beskriver hva studentene er forventet å ha av kunnskaper, ferdigheter og generell 

kompetanse etter tre år, som er i samsvar med nivåbeskrivelse 6 (bachelor) i NKR.   

Det skal i tillegg utarbeides fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser til hvert enkelt emne/fag 

som viser forventet måloppnåelse underveis og progresjonen gjennom løpet. De fagspesifikke 

beskrivelsene skal relateres til de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene for 

studieprogrammet.  

Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse
Bachelor Master Bachelor Master Bachelor Master

har bred kunnskap om 

sentrale temaer, 

teorier, 

problemstillinger, 

prosesser, verktøy og 

metoder innenfor 

fagområdet

har avansert kunnskap 

innenfor fagområdet og 

spesialisert innsikt i et 

avgrenset område

kan anvende faglig 

kunnskap og relevante 

resultater fra 

forsknings- og 

utviklingsarbeid på 

praktiske og teoretiske 

problemstillinger og 

treffe begrunnede 

valg

kan analysere og 

forholde seg kritisk til 

ulike 

informasjonskilder og 

anvende disse til å 

strukturere og 

formulere faglige 

resonnementer

har innsikt i relevante 

fag- og yrkesetiske 

problemstillinger

kan analysere 

relevante fag-, yrkes- 

og forskningsetiske 

problemstillinger

kjenner til forsknings- 

og utviklingsarbeid 

innenfor fagområdet

har inngående kunnskap 

om fagområdets 

vitenskapelige eller 

kunstfaglige teori og 

metoder

kan reflektere over 

egen faglig utøvelse 

og justere denne 

under veiledning

kan analysere 

eksisterende teorier, 

metoder og 

fortolkninger innenfor 

fagområdet og arbeide 

selvstendig med 

praktisk og teoretisk 

problemløsning

kan planlegge og 

gjennomføre varierte 

arbeidsoppgaver og 

prosjekter som 

strekker seg over tid, 

alene og som 

deltaker i en gruppe, 

og i tråd med etiske 

krav og retningslinjer

kan anvende sine 

kunnskaper og 

ferdigheter på nye 

områder for å 

gjennomføre 

avanserte 

arbeidsoppgaver og 

prosjekter

kan oppdatere sin 

kunnskap innenfor 

fagområdet

kan anvende kunnskap 

på nye områder 

innenfor fagområdet

 kan finne, vurdere og 

henvise til 

informasjon og 

fagstoff og framstille 

dette slik at det 

belyser en 

problemstilling

kan bruke relevante 

metoder for forskning 

og faglig og/eller 

kunstnerisk 

utviklingsarbeid på en 

selvstendig måte

kan formidle sentralt 

fagstoff som teorier, 

problemstillinger og 

løsninger både 

skriftlig, muntlig og 

gjennom andre 

relevante 

uttrykksformer

kan formidle 

omfattende 

selvstendig arbeid og 

behersker fagområdets 

uttrykksformer

kan utveksle 

synspunkter og 

erfaringer med andre 

med bakgrunn 

innenfor fagområdet 

og gjennom dette 

bidra til utvikling av 

god praksis

kan kommunisere om 

faglige 

problemstillinger, 

analyser og 

konklusjoner innenfor 

fagområdet, både med 

spesialister og til 

allmennheten

kjenner til nytenking 

og 

innovasjonsprosesser

kan bidra til nytenking 

og i 

innovasjonsprosesser

har kunnskap om 

fagområdets historie, 

tradisjoner, egenart og 

plass i samfunnet

kan analysere faglige 

problemstillinger med 

utgangspunkt i 

fagområdets historie, 

tradisjoner, egenart og 

plass i samfunnet

kan beherske 

relevante faglige 

verktøy, teknikker og 

uttrykksformer

kan gjennomføre et 

selvstendig, avgrenset 

forsknings- eller 

utviklingsprosjekt 

under veiledning og i 

tråd med gjeldende 

forskningsetiske 

normer
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I dagens integrerte masterprogram er emnene er i stor grad fristilt fra hverandre og det er 

ikke er en tydelig progresjon gjennom løpet, da de fleste emnene sies å være på samme nivå, 

uavhengig i hvor i studieløpet emnet tilbys. Unntaket er valgemnene som tilbys både på 

bachelornivå og masternivå og har et tydeligere skille mellom de to nivåene.  

Arbeidsgruppen er bedt om å vurdere om læringsutbytte for bachelorstudiet beskrevet i NKR 

«gir tilfredsstillende kvalitet i emner som inngår i en juridisk profesjonsutdanning». 

Den reelle forskjellen i nivå på et fag på bachelor- og masterprogram er ikke like enkelt å 

skille fra hverandre. NKR er et overordnet rammeverk som ikke tar for seg de fagspesifikke 

læringsutbyttebeskrivelsene, hvor smalt eller bredt det enkelte fagområde er i det enkelte 

studieprogram og har ikke beskrivelser av progresjonen underveis i studieprogrammet. 

Rammeverket har også som forutsetning at det er kumulativt, det vil si at det som er tatt inn 

på tidligere sykluser ikke gjentas på neste nivå. Det at studenter på de første tre årene i en 

integrert mastergrad kan forventes å være på et høyere faglig nivå enn studenter på et 

bachelorprogram er ikke gitt.  Kvalitet på emnene som tilbys studentene vil snarere avhenge 

av innsatsfaktorene som legges inn i studieprogrammet, slik som fagmiljøet kompetanse, 

antall studiepoeng per fag, timer brukt til undervisning, oppgaver som gis underveis, timer til 

selvstudier etc.  Arbeidsgruppens oppfatning er at studentenes forventede kvalifikasjoner 

etter endt bachelor- og masterløp vil kunne være tilsvarende læringsutbyttebeskrivelsene i 

dagens integrerte studiemodell.   

I arbeidet med implementeringen av NKR på fakultetet i 2013 var det liten grad av 

koordinering av læringsutbyttebeskrivelsene på tvers av fag og emner. Dette hadde 

konsekvenser for innhold og progresjonen i kompetanser som går på tvers av fagene slik som 

ferdigheter og generell kompetanse i fag som juridisk metode, etikk, kommunikasjon og 

formidling.  Ved inndeling i et bachelor- og masternivå for utdanningen, vil det derfor kunne 

defineres en tydeligere forventning om en slik progresjon, som vil være en fordel for 

studentene.  

Et av hovedformålene med innføring av nasjonale kvalifikasjonsrammeverk som bygger på et 

felles europeisk rammeverk, er å øke mobiliteten i det europeiske utdannings- og 

arbeidsmarkedet. Det vil ved innføring av et tydelig bachelor og masternivå, med mulighet 

for utveksling på begge nivåer, kunne være enklere å plassere de utreisende og innreisende 

studentene på riktig nivå og vi vil kunne stille strengere krav i forbindelse med godkjenning 

av de utenlandske emnene. 

Per i dag velger våre utvekslingsstudenter ofte blant vertsuniversitetenes bacheloremner når 

de er på utveksling til tross for at de erstatter emner som teoretisk sett ligger på masternivå. 

Årsaken til dette er at de på noen studiesteder kun får opptak på bachelornivå.  

 

Praksis ved fakultetet har vært at utenlandske emner godkjennes uavhengig av om det er 

bachelor- eller masteremner. Det vi ser på, er om studenten har det nødvendige antall 

studiepoeng (ECTS credits) i typer av emner som kan godkjennes hos oss (juridiske emner, 

inklusive rettshistorie, rettssosiologi og kriminologi). 

Det har tidligere blitt reist kritiske spørsmål til denne praksisen med at studentene våre tar 

emner som teoretisk er på bachelornivå fra utenlandsansvarlig faglærer (Stein Evju 2010), 

ved å reise spørsmålene om dette er et uttrykk for at vårt eget studium ikke har noen 

nivåprogresjon fra de tre første til de to siste årene, eller om det ikke er et uttrykk for at det er 
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i orden at våre studenter fullfører studiet på et lavere nivå enn det de ville gjøre med å fullføre 

hele studiet ved UiO. Det er fra fakultetets side ikke gjort noen tiltak for å møte dette.  

8.3 Krav til fagmiljø 
Det er høyere kompetansekrav for fagmiljøet tilknyttet studiet for masternivået enn for 

bachelornivået. Vurderingen av fagmiljøets robusthet er i stor grad en kvalitativ og faglig 

vurdering. Det er i tillegg noen kvantitative krav til fagmiljøets samlede kompetanse, som er 

beskrevet lenger ned. 

Det er ikke et definert krav til forholdstallet mellom studenter og årsverk av vitenskapelig 

ansatte på de ulike nivåene, men i NOKUTs veiledning til studietilsynsforskriften under 

punkt 3.1 står det følgende:  

«Størrelsen på fagmiljøet må være tilpasset antall studenter, og den undervisning og 

veiledning som inngår i studiet. Fagmiljøet skal ha tilstrekkelig undervisnings- og 

veiledningskompetanse. Størrelse og kompetanse må også være tilpasset behov for forskning 

og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Fagmiljøet skal samlet ha den 

kompetansensom studiet krever. (…) Stipendiaters tidsbruk til undervisning og veiledning av 

studenter i årsverk, regnes med i fagmiljøets størrelse. Stipendiatenes forskningsbidrag skal 

ikke regnes med i fagmiljøets størrelse (…).» 

I studietilsynsforskriftens § 7-3 Fagmiljø knyttet til studiet, er følgende likt for de to nivåene: 

 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset 

studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den 

forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. 

 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk 

relevante til studiet. 

 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i 

hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst 

førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet.  

Videre gjelder følgende for de tre syklusene: 

a) For første syklus (bachelor) skal minst 20 % av det samlede fagmiljøet være 

ansatte med førstestillingskompetanse. 

b) For andre syklus (master) skal minst 10 % av det samlede fagmiljøet være 

professorer eller dosenter og ytterligere 40 % være ansatte med 

førstestillingskompetanse. 

c) For tredje syklus (Ph.d.) fremgår kravene av forskrift om kvalitetssikring og 

kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1. 

 

Videre står det: Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og/eller kunstnerisk 

utviklingsarbeid. For de ulike sykluser gjelder i tillegg: 

a) For første syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på et nivå som er 

tilfredsstillende for studiets innhold og nivå. 

b) For andre syklus skal fagmiljøet dokumentere resultater på høyt nivå. 

c) For tredje syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på høyt 

internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde. 
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Det er ikke gitt at de ulike kravene til fagmiljø for bachelor- og masternivå får noen praktiske 

konsekvenser ved en eventuell omlegging til 3+2-modell. Det er tale om minimumskrav, som 

fakultetet oppfyller i dag, med et femårig masterprogram. Vi har per i dag langt flere 

førstestillinger og professorstillinger enn det som er nødvendig for å oppfylle disse 

minstekravene, slik som det for øvrig også er på UiO generelt. Ved en eventuell omlegging til 

en 3+2 -modell vil minimumskravene til fagmiljøet bli lavere enn i dag, slik at fakultetet vil 

oppfylle kravene med enda større margin enn i dag. Det betyr at det i en 3+2-modell vil være 

mer fleksibilitet med tanke på hvordan lærerressursene fordeles gjennom studieløpet enn i en 

integrert femårig modell.  I dag er det et uttalt ønske å legge tyngden av bruk av interne 

lærere tidlig i studieløpet. Det vil også være mulig ved omlegging til en 3+2-modell. Men 

3+2-modellen åpner også for å bruke opp til 80 % lærere uten førstestillingskompetanse på 

de tre første årene.  

 

Det kan for øvrig være store forskjeller mellom læresteder når det gjelder fagmiljøets samlede 

faktiske kompetanse hvis læresteder med bachelorstudier i rettsvitenskap kun oppfyller 

minstekravene.  

8.4 UiOs krav til oppbygning av studieprogram 
UiO har definerte krav til oppbygning av et bachelorprogram og masterprogram som må 

følges i opprettelsen av studieprogram. I UiOs forskrift om studier og eksamen står det 

beskrevet følgende for oppbygning av bachelorprogram:11 

 

Krav til bachelorprogram:  

Paragraf 2.4 Krav til sammensetning av graden bachelor 

(1) Ved Universitetet i Oslo kan graden bachelor oppnås på bakgrunn av et treårig 

studieprogram, tilsvarende 180 studiepoeng, inklusive: 

 examen philosophicum (10 studiepoeng) 

 examen facultatum (10 studiepoeng) 

 programdefinerte emner (minst 120 studiepoeng) 

 eventuelt emner (inntil 40 studiepoeng) som kan velges fritt 

 

Denne rammen gir muligheter til å ha stor grad av valgfrihet med hensyn til 

fagsammensetning eller stor grad av obligatoriske emner i graden. Det er ikke noen krav om 

selvstendig arbeid på bachelornivå. Det som vil være avgjørende med tanke på oppbygning av 

bachelorgraden er studentenes mulighet for å gå videre på masternivå.  
 

Krav til masterprogram: 

I UiOs forskrift og studier og eksamens paragraf 2.5, står det følgende krav til 

sammensetning av graden master:  

 

(1) Ved Universitetet i Oslo kan graden master av 2 års omfang oppnås på grunnlag av de 

studieprogram som det enkelte fakultetet tilbyr til denne graden. 

(…) 

 

(7) Ved Universitetet i Oslo skal masteroppgaven utgjøre det selvstendige arbeidet som 

                                                           
11

 http://www.uio.no/om/regelverk/studier/studier-eksamener/forskrift-studier-eksamener/#para2  
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kreves for å oppnå graden master. Masteroppgavens omfang skal være i samsvar med 

kravene i Forskrift om krav til mastergrad (fotnote). Det er obligatorisk med veiledning av 

masteroppgaven. Fakultetet oppnevner eller godkjenner veilederen. 

Det er altså også stor frihet for hvordan vi velger å bygge opp et masterprogram med tanke på 

obligatoriske emner og valgfrihet/spesialisering, utover det at det skal inngå en 

masteroppgave på minst 30 studiepoeng. Det skal også fortsatt gi studentene anledning til å 

velge en 60 studiepoengs masteroppgave, uavhengig av studiemodell.  

Det skisseres to mulige bachelor- og masterløp i kapittel 11.  
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9.  Opptaksrammer  
 

9.1 Oversikt 
Dette kapitlet presenterer enkelte spørsmål om rammer for opptak til en toårig mastergrad. 

Det inngår i arbeidsgruppens mandat å skissere mulige studieordninger, både basert på en 

3+2-modell og basert på en femårig integrert modell med suppleringsopptak. Både 3+2-

modeller og en suppleringsopptaksmodell gjør det nødvendig å redegjøre nærmere for 

opptaksrammer.  

 

Dersom studiet legges om til en 3+2-modell vil det i utgangspunktet bety at det blir separate 

opptak til henholdsvis bachelor og master. Etter gjeldende regler skal opptak til bachelor i 

utgangspunktet være basert på vitnemål om bestått norsk treårig videregående opplæring 

som gir studie- eller yrkeskompetanse, mens mastergraden bygger på fulført bachelorgrad. 

Det betyr at opptak til en eventuell toårig master i utgangspunktet vil være åpent, i den 

forstand at alle studenter med bachelorgrad, og som oppfyller fastsatte krav i den faglige 

fordypningen i bachelorgraden, kan søke om opptak til mastergraden. Etter forskrift om 

lokale opptak ved UiO skal de studenter med best karakterer prioriteres ved et slikt 

masteropptak, uavhengig av hvilket lærersted studentene kommer fra (se nærmere om 

forskriften nedenfor i kapittel 9.3).  

 

Legges det opp til et helt åpent opptak til en toårig mastergrad, basert på resultater fra en 

treårig bachelorgrad i rettsvitenskap, vil konkurransen fra studenter som tar bachelorgrader 

ved andre institusjoner påvirke kravene for å komme inn på masterstudiet.  Som nærmere 

utdypet nedenfor vil dette i praksis bety at flere studenter på fakultetets bachelorprogram 

ikke vil komme inn på masterprogrammet, selv om de oppfyller faglige minstekrav. På grunn 

av det antall søkere med bachelorgrad fra andre institusjoner enn UiO som kan forventes ut 

fra redegjørelsen i kapittel 5, vil dette kunne gjelde et ikke ubetydelig antall av 

bachelorkandidatene fra vårt fakultet. På den bakgrunn har arbeidsgruppen nedenfor også 

redegjort for de rettslige rammene for å innføre opptaksregler som gjør det mulig å prioritere 

fakultetets egne bachelorstudenter ved opptak til en eventuell toårig mastergrad. 

 

I det følgende redegjøres det først nærmere for arbeidsgruppens vurderinger av konsekvenser 

av et masteropptak med åpen konkurranse (9.2), og deretter de rettslige rammene for å 

prioritere fakultets egne bachelorstudenter ved masteropptaket (9.3). Endelig redegjøres det 

også for opptaksrammer for en femårig integrert modell med suppleringsopptak (9.4). 

 

9.2  Konsekvenser av et masteropptak med åpen konkurranse   
Med dagens opptaksregler ved UiO er det klart at et eget opptak til en toårig master i 

rettsvitenskap vil utestenge de av fakultets bachelorkandidater som ikke oppfyller faglige 

minstekrav. Med et masteropptak basert på åpen konkurranse vil også de bachelorkandidater 

som oppfyller faglige minstekrav, risikere ikke å komme inn på masterstudiet.  

Det fremgår av UiOs lokale forskrift om opptak at det for å komme inn på et masterprogram 

kreves at karaktergjennomsnittet fra den faglige fordypningen på bachelornivå skal være 

minst C. Den faglige fordypningen kan her defineres som dagens obligatoriske emner: JUS111, 

JFEXFAC04, JUS1211, JUS2111, JUS2211, JUS3111 og JUS3211.  
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Vi har sett på hvor mange av våre studenter som ikke vil oppnå karakterkravet og dermed 

ikke kvalifisere til et masteropptak. Det vil ikke gi et realistisk bilde kun å se på de generelle 

karakterstatistikkene, så vi har sett på et tilfeldig utplukk på 50 studenter som mottok 

vitnemål høsten 2014. Karakterene som fremkommer på vitnemålet er endelige karakterer, 

etter eventuelle gjentak av eksamen. Vi benyttet UiOs beregningskalkulator12 i utregningene. 

Utregningen viser at det er 4 av de 50 studentene som ikke hadde kvalifisert til opptak, i 

dette utplukket (8 %). Dersom det er flere kvalifiserte søkere med gode karakterer enn det er 

plasser til på masterstudiet, vil det ikke være tilstrekkelig med C i snitt for opptak til master, 

da søkere blir prioritert basert på karaktersnittet.   

 

Det er i dag mulig for studentene å ta opp igjen emner for å forbedre sine oppnådde 

karakterer på de første studieårene når de selv er i slutten av det femårige løpet.  

Karaktersnittet vil derfor kunne være noe annerledes ved innføring av en treårige 

bachelorgrad, da studentene må bruke sine gjentak tidligere i studieløpet.  Regneeksempelet 

over gir likevel et visst bilde på andelen studenter som ikke vil kvalifisere ved et 

masteropptak.  

 

Ved innføring av et masteropptak med krav om C i snitt i den faglige fordypningen, vil 

sannsynligvis studentene benytte seg av gjentaksmulighetene for å oppnå best mulig 

karakterer for opptak til master. Dersom det innføres en 3+2-modell med faglige minstekrav 

for opptak til mastergraden bør det vurderes å se på reglene for gjentak. I dag er antallet 

gjentak av tidligere eksamener begrenset til fire gjentak.  

Et masteropptak med åpen konkurranse innebærer at kvalifiserte søkere konkurrerer med 

hverandre. I og med at det i dag uteksamineres cirka 300 bachelorkandidater i rettsvitenskap 

i året, fra studiesteder som ikke tilbyr masterprogram, vil et masteropptak ved fakultetet i 

Oslo, med åpen konkurranse kunne føre til et stort antall søknader fra studenter ved disse 

studiestedene. Dels kan det komme søknader fra studenter som har avlagt og bestått en 

bachelorgrad i rettsvitenskap rett før masteropptaket, men også alle de som har bestått en 

bachelorgrad fra tidligere år. Dersom det blir en lavere opptaksramme (færre studieplasser) 

for masterstudiet enn bachelorstudiet, som er en vanlig praksis ved andre studieprogram ved 

UiO, vil det være ytterligere konkurranse om studieplassene på masternivået.   

Hva som blir kravet for å bli tatt opp et toårig masterprogram når det er åpen konkurranse vil 

variere med opptaksramme, nivå på og antall søkere. En antakelse kan være at 

opptaksrammen for master er på 200 studenter per semester. Antas det videre at det er 

minst 100 søkere fra andre lærersteder som søker opptak på fakultetets mastergrad hvert 

semester, i tillegg til at omtrent alle fakultetets bachelorstudenter søker opptak, vil det være 

langt flere søkere som oppfyller faglige minstekrav enn det det er plass til. Konsekvensen vil 

bli at det for fakultets bachelorstudenter ikke vil være tilstrekkelig å ha karakteren C i snitt i 

den faglige fordypningen. 

 

Et opptak til et toårig masterprogram med åpen konkurranse vil for fakultetet bety at det ikke 

kan tas for gitt at studentene kjenner fakultetets fagmiljø og dets forventninger til dem. I 

stedet må et masterprogram som bygger på en helt åpen konkurranse om opptak ta hensyn til 

en ny studentsammensetning, og at en ikke ubetydelig andel av studentene kommer fra andre 

lærersteder, som ikke har den samme bredde som fakultets fagmiljø. For studentene vil en 

                                                           
12

 http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/veiledninger/opptak/kalkulatorer/kalk.php?type=sv  
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helt åpen konkurranse om opptak til en toårig master medføre usikkerhet, skjerpet 

konkurranse og ytterligere press de tre første årene av studiet. Det kan igjen innebære at 

studiet ved fakultetet i Oslo blir mindre attraktivt enn fakultetene i Bergen og Tromsø, som 

ikke ser ut til å ha noen umiddelbare planer om å dele opp deres femårige program i to helt 

adskilte deler.   

 

Det er videre usikkert om det vil bli et rettferdig søkergrunnlag for søkerne. 

Karakterstatistikker fra høsten 2013, våren 2014 og høsten 2014 for våre studenter og 

studenter ved Høyskolen i Lillehammer og Høyskolen i Buskerud og Vestfold (informasjon 

fra øvrige studiesteder var ikke tilgjengelig) viser at det ved vårt fakultet gis større andel A-er 

og B-er enn ved de to andre studiestedene. Fremstillingen under viser prosentvis 

karakterfordeling mellom de tre studiestedene i 2014. Tallene er hentet fra DBH og angir alle 

karakterer oppnådd i graden. 

 

Dette gir likevel ikke nødvendigvis et godt bilde på det faktiske nivået til studentene ved de 

ulike studiestedene. Sett i sammenheng med opptakskravene ved henholdsvis UiO 

sammenlignet med lærestedene som tilbyr bachelorgrader i jus, kan det reises spørsmål ved 

om det reelle kravet for karakteroppnåelse er strengere ved eksamen for studentene ved UiO 

enn ved de aktuelle lærestedene. En mulighet for å kvalitetssikre dette vil kunne være å 

innføre felles eksamen og sensur. 

Poenggrensen for opptak fra videregående til rettsvitenskap på UiO var i 2014 på 60,3 for 

ordinær kvote, mot hhv 49,9 ved Høyskolen i Lillehammer, 52,0 på Høyskolen i Buskerud og 

Vestfold, 52,7 ved Universitetet i Agder og 54,4 ved Universitetet i Stavanger. Ved 

førstegangskvote (søkere rett fra videregående skole) er tallene noe lavere ved samtlige 

studiesteder. Dersom det er åpen konkurranse om opptak til master for alle med 

bachelorgrad fra Norge, vil det kunne medføre at studentene kan spekulere i hvor det er 

enklest å få gode karakterer på bachelornivå for å kvalifisere til opptak på master. 

En annen viktig konsekvens ved innføring av masteropptak er at det, som nevnt under 

kapittel 7.4, vil medføre økte kostnader da dette utføres lokalt på fakultetene og ikke gjennom 

samordnet opptak.  Et masteropptak krever omfattende saksbehandling av hver enkelt 

søknad og vil derfor være ressurskrevende. 
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9.3  Prioritering av fakultets bachelorstudenter ved opptak til et toårig 

masterprogram 

9.3.1 Universitets- og høyskolelovens krav til opptak 

Generelle krav for opptak til høyere utdanning er fastsatt i universitets- og høyskoleloven § 3-

6. Mer detaljerte regler for studentopptak er fastsatt i universitets- og høyskoleloven § 3-7. 

Det fremgår uttrykkelig av universitets- og høyskoleloven § 3-7 (3) at det skal være eget 

opptak til høyere grads studier. 

 

For opptak til høyere grads studier gir universitets- og høyskoleloven § 3-6 (7) styret 

kompetanse til å fastsette faglige minstekrav.  

 

For øvrig gir universitets- og høyskoleloven § 3-7 (1) og (2) departementet kompetanse til å 

fastsette forskrift om nasjonal samordning av opptak, klagebehandling og rangering av 

søkerne. Departementet kan også fastsette adgangsregulering når det er nødvendig etter en 

samlet vurdering av utdanningen i landet. Når kapasitetshensyn eller ressurshensyn krever 

det kan styret også regulere adgangen til det enkelte studium eller deler av det, innenfor de 

rammer og mål som gis av departementet jf. universitets- og høyskoleloven § 3-7 (5).  

 

9.3.2 Forskriftsreguleringen av opptak til mastergrad 

Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 3-2 (2) og 3-7 (2) fastsatte 

Kunnskapsdepartementet 1. desember 2005 forskrift om krav til mastergrad. Det fremgår av 

forskrift om krav til mastergrad § 2 at « Institusjonens styre kan fastsette at bestemte fag, 

emner eller emnegrupper skal inngå i det utdanningsløp mastergraden bygger på. Styret kan 

fastsette rangeringsregler for kvalifiserte søkere, og har også myndighet til å fastsette særlige 

faglige minstekrav.»   

 

Ved Universitetet i Oslo fastsatte universitetsstyret 12. februar 2014 forskrift om lokale 

opptak til Universitetet i Oslo. Forskriften ble endret ved forskrifter av 21. mars 2014, 24. 

april 2014, og 16. oktober 2014. I forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo § 4 stilles 

det følgende krav til grunnutdanning for opptak til 1 ½-2 årige masterprogram:  

 

«(1) For opptak til 1 ½-2-årige masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad 

eller tilsvarende utdanning. 

 

(2) Grunnutdanningen skal inneholde en faglig fordypning på minimum 80 

studiepoeng. Krav til den faglige fordypningens innhold og omfang skal fremgå av 

programbeskrivelsen. Vektet karaktergjennomsnitt i den faglige fordypningen skal 

være minst C (norsk karakterskala) eller tilsvarende, jf. § 5. Se også § 16 om 

overgangsordninger. 

 

(3) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller 

delvis likeverdig med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de 

nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.» 

 

I forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo § 6 fastsettes følgende bestemmelser om 

rangering av søkere ved opptak til 1 ½-2-årige masterprogram:  

211



47 
 

 

«(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres. 

Kvalifiserte søkere rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt for emnene som 

inngår i søkernes faglige fordypning. Dersom søkere har flere rangeringsgrunnlag, 

skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes. Søkere med høy 

poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum, jf. § 5. 

 

(2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til 

poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering. For å 

få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere 

som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. 

 

(3) For masterprogram hvor det er ønskelig med en bredere vurdering av søkernes 

bakgrunn, kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning, 

relevant praksis, motivasjonssøknad, intervju og/eller egne arbeider. Bruk av 

tilleggspoeng skal fremgå av programbeskrivelsen. 

 

(4) Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik 

poengsum. Deretter rangeres søkerne etter ett av følgende kriterier: 

 

a) Loddtrekning 

b) Underrepresentert kjønn.» 

 

Det er klart at søkere skal rangeres etter karaktergjennomsnitt, og at søker med lik poengsum 

skal rangeres etter ett av to nærmere angitte kriterier. At studentene kommer fra 

Universitetet i Oslo er ikke ett av de angitte kriteriene. Riktignok åpner forskriften for at det 

kan gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning, relevant praksis, motivasjonssøknad, 

intervju og/eller egne arbeider. Men sett i sammenheng med kriteriene for rangering er det 

ikke naturlig å lese denne bestemmelsen slik at det er adgang til å gi tilleggspoeng til 

studenter som har gjennomført et bachelorprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.  

 

9.3.3 Adgangen til å endre forskrift om lokale opptak 

Selv om forskrift om lokale opptak ved UiO ikke har bestemmelser som gir adgang til å 

prioritere fakultets egne søkere ved opptak til mastergrad, kan universitetsstyret endre 

forskriften innenfor de rammene lovgivningen og sentrale forskrifter setter.  

 

Kunnskapsdepartementets forskrift om krav til mastergrad har ingen bestemmelser som 

hindrer universitetsstyret i å endre forskrift om lokale opptak, slik at egne bachelorstudenter 

prioriteres ved opptak til mastergrad.   

 

Universitets- og høyskoleloven har heller ingen bestemmelser som uttrykkelig forbyr den 

enkelte utdanningsinstitusjon å prioritere egne bachelorstudenter ved opptak til mastergrad. 

Og det er heller ingen overordnete hensyn til ensartet anvendelse av Bologna-modellen som 

tilsier at den enkelte utdanningsinstitusjon ikke skal kunne prioritere egne bachelorstudenter 

ved opptak til mastergrad i rettsvitenskap. Flere utenlandske utdanningsinstitusjoner vi har 

gjennomgått i kapittel 4 sikrer egne bachelorstudenter opptak til master i rettsvitenskap. Det 

er likevel mulig at universitets- og høyskoleloven krav til opptak til høyere grads studier kan 
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begrense adgangen til å prioritere egne bachelorstudenter i større utstrekning enn det som er 

nødvendig for å anvende Bologna-modellen på en ensartet måte.  

 

Det fremgår av universitets- og høyskoleloven § 3-7 (3) at det skal være et «eget opptak til 

høyere grads studier». Lest isolert påbyr ikke ordlyden noe annet enn at det skal være et 

«eget opptak», den sier ingenting om hvordan opptaket skal foretas. Forarbeidene og 

forhistorien tilsier likevel at kravet om «eget opptak» legger føringer for hvordan opptak til 

høyere grads studier skal foretas.     

 

Av Ot. prp nr. 79 (2003-2004) om lov om universiteter og høyskoler fremgår det at 

bestemmelsen i universitets og høyskolen loven § 3-7 (3) er en videreføring av den nå 

opphevete lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet- og høgskoler § 38 nr. 1, som lød: «Det 

skal være eget opptak til høyere grads studier» (annen setning). I departements merknader 

til den nå opphevete universitets- og høgskoleloven § 38 nr. 1 annen setning het det: «Andre 

setning innebærer at studenter som kommer fra andre institusjoner står likt med 

institusjonens egne studenter ved opptak til høgre grads studier, dersom forholdene ellers er 

like.» jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) s. 65. 

 

Departementets merknader til § 38 nr. 1 annen setning var for øvrig i samsvar med det utkast 

til ny universitets- og høgskolelov som ble presentert i NOU 1993:24. Utvalget som 

utarbeidet lovutkastet hadde foreslått at det skulle være et eget opptak til høgre grads studier, 

og at dette skulle fremgå av loven jf. utkastets § 42 nr. 1 andre setning. Begrunnelsen for en 

slik bestemmelse var forankret i det såkalte Norgesnettet, som skulle utgjøre et integrert 

nettverk for forskning og høgre utdanning.  Utvalget mente at Norgesnettet burde legge til 

rette for bedre overgangsmuligheter for studentene mellom ulike læresteder, og at all høgre 

utdanning må inngå i en felles enhet der det er klargjort hvilken uttelling den enkelte 

eksamen gir og hvilken mulighet studenten har for å bygge videre på den til 

hovedfag/doktorgrad (NOU 1993.24, s. 40-41). Begrunnelsen for at det av loven skulle 

fremgå at skal være eget opptak til høgre grads studier var:  

 

 «Dersom Norgesnett-tanken skal virke optimalt, må studenter som kommer fra 

andre institusjoner, stå likt med institusjonens egne studenter ved opptak til høgre 

grads studier, dersom forholdene ellers er like. Dette er i dag praksis ved de fleste av 

de institusjonene som har høgre grad. Det må således være eget opptak til disse 

studiene. Utvalget foreslår at dette kommer til uttrykk i loven.» (NOU 1993, s. 84). 

 

Forarbeidene og forhistorien til universitets- og høyskoleloven § 3-7 (3) viser altså at den er 

ment å sikre at studenter som kommer fra andre institusjoner står likt med institusjonens 

egne studenter ved opptak til blant annet mastergrad. Men som departementet selv har 

understreket innebærer et eget opptak til høyere grads studier kun at studenter, som kommer 

fra andre institusjoner, skal stå likt med institusjonens egne studenter «dersom forholdene 

ellers er like» jf. Ot.prp. nr. 85 (1993-94) s. 65. Jan Fritjof Bernt har i en kommentar til 

universitets- og høyskoleloven § 3-7 (3) på Rettsdata fremholdt at den ikke sier 

 

«noe om når slikt opptak kan skje, og kan antagelig ikke forstås slik at den 

avskjærer at opptaket på høyere grad gjøres før avsluttet lavere grad, f.eks. ved 

oppstarten på fagemne som skal danne grunnlaget for høyere grad, eller at 

opptaket på doktorgradsprogrammet gjøres før høyere grads studium er avsluttet. 
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Slike foregrepede opptak vil kunne være ønskelig både av hensyn til 

forutberegnelighet for studentene, og for å kunne skape kontinuitet og langsiktighet 

i studieopplegget.»  

(http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL20050401z2D15z2EzA73z2D7#gN20

050401z2D15z2E206). 

 

Ordlyden i universitets og høgskolen § 3-7 (3) forbyr altså ikke institusjonene å foreta opptak 

til høyere grad før lavere grad er avsluttet. Det kan likevel ikke være fri adgang til å foreta 

slike foregrepete opptak. Dersom det ikke er saklig grunnlag for å foreta opptak før avsluttet 

lavere grad, kan det være i strid med alminnelige krav til likebehandling. Forvaltningsorgan 

skal ikke utøve myndighet som innebærer usaklig forskjellsbehandling. Det gjelder også ved 

fastsettelse av opptaksregler til mastergrad.  

 

Isolert sett vil både hensynet til forutberegnelighet for studentene, og hensynet til å skape 

kontinuitet og langsiktighet i studieløpet være saklige, og kan begrunne et foregrepet opptak. 

Men lovens påbud om at det skal være et eget opptak til høyere grads studier, setter også 

skranker for hvor langt disse hensynene rekker. Formålet med et eget opptak er å sikre at 

studenter som kommer fra andre institusjoner står likt med institusjonens egne studenter 

dersom forholdene ellers er like. Det betyr at hensyn til forutberegnelighet, kontinuitet og 

langsiktighet ikke gir anledning til å unnlate helt å foreta et eget opptak til høyere grads 

studier. Opptaksregler som setter til side formålet med å ha et eget opptak vil kunne bli satt 

til side. 

 

At det skal foretas eget opptak til høyere grads studier betyr ikke nødvendigvis at søkere til 

opptak på mastergrad i rettsvitenskap ved fakultetet som allerede er tatt inn på fakultetets 

bachelorprogram, skal konkurrere helt åpent om masteropptak med studenter som har 

bachelorgrad fra andre institusjoner. Dette fordi en student som gjennomfører et 

bachelorprogram ved fakultetet ikke nødvendigvis står likt med en student som gjennomfører 

et bachelorprogram fra en annen institusjon, ved opptak til masterprogrammet. 

 

Dersom fakultetets toårige masterprogram i rettsvitenskap utformes som en naturlig 

overbygning på fakultetets bachelorprogram, slik at de to nivåene til sammen utgjør en 

helhet, vil fakultets bachelorstudenter ha andre forutsetninger for å gjennomføre 

masterprogrammet enn studenter som har bachelorgrad fra andre institusjoner. Ved å ha 

vært ved fakultetet i tre år vil de fleste av fakultetets studenter være forholdsvis godt kjent 

med hverandre og omgivelsene, herunder bibliotek, lesesaler, undervisningsopplegg mv. 

Dersom masterstudiet stort sett består av denne gruppen studenter vil det følgelig ikke være 

nødvendig at det på første semesteret av masterprogrammet gis introduksjon til fakultetet av 

hensyn til student- og læringsmiljø. Men om det begynner mange eksterne studenter på 

masterprogrammet, vil det være nødvendig å legge opp det første semesteret slik at 

studentene både blir kjent med hverandre og med omgivelser og læringsressurser.  

 

I Danmark er forskjellen mellom egne og andres bachelorstudenter reflektert i 

opptaksreglene for flere masterprogram. Danske bachelorstudenter har en uttrykkelig rett til 

opptak på enkelte masterprogram (kandidatutdannelser), som er naturlige overbygninger av 

bachelorutdannelsens fagområde ved samme universitet, såkalt «retskravbachelor». For 

eksempel har bachelorstudenter i jura ved Københavns universitet rettskrav på opptak til 

kandidatutdannelsen i jura ved dette universitetet.  
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Det kan likevel reises spørsmål ved om studenter som gjennomfører et bachelorprogram ved 

fakultetet, uansett må anses å stå likt med studenter som gjennomfører et bachelorprogram 

fra en annen institusjon, dersom den andre institusjonen er akkreditert av NOKUT for å tilby 

et bachelorprogram i rettsvitenskap. Synspunktet må i så fall være at akkreditering av et 

bachelorprogram i jus eller rettsvitenskap har den virkning at alle studenter med slik 

bachelorgrad skal anses som likestilte ved opptak til høyere grads studier uavhengig av 

hvilket lærested som har utstedt bachelorgraden. Det er imidlertid ikke opplagt at et slikt 

synspunkt er holdbart. 

 

Formelt innebærer akkreditering godkjenning av en institusjon og/eller et studietilbud. At 

flere studieprogram er akkreditert til å tilby tre års studier i rettsvitenskap betyr ikke 

nødvendigvis at disse har en likestilt fagsammensetning, fordeling av studiepoeng mellom de 

enkelte fag, undervisningsopplegg eller eksamens- eller sensurordninger. Det er ikke 

forskriftsregulert hvilken fagsammensetning en bachelor rettsvitenskap skal ha, hvordan 

studiepoeng skal fordeles mellom enkelte fag, eller hvilke undervisningsopplegg, eksamens- 

eller sensurordninger programmet skal ha. Og det er heller ikke forskriftsregulert hvilke 

institusjoner som kan tilby en slik bachelorgrad. Tvert i mot, en akkreditert institusjon kan 

selv-akkreditere nye studietilbud, herunder en bachelorgrad i jus, så lenge NOKUTs 

grunnleggende forutsetninger for akkreditering følges (i Studietilsynsforskriften). NOKUT 

forutsetter at disse bestemmelsene er oppfylt ved enhver institusjon til enhver tid, og kan 

igangsette tilsyn av eksisterende utdanning.  Det er likevel ikke gitt at studenter på 

akkrediterte bachelorprogrammer i rettsvitenskap skal anses som likestilte i alle relasjoner, 

ved opptak til høyere grads studier. En annen sak er at studenter med bachelorgrad i 

rettsvitenskap fra institusjoner som ikke er akkreditert, neppe kan anses som likestilte med 

fakultetets bachelorstudenter, ved opptak til mastergrad. Men fra dette kan man ikke uten 

videre slutte at studenter utdannet under et akkreditert bachelorprogram skal være likestilte 

med fakultetets bachelorstudenter ved opptak til fakultets masterprogram.  

 

For å ta stilling til om studenter med bachelorgrader fra ulike institusjoner skal anses som 

likestilte vil det i tillegg til akkreditering, også kunne være relevant å se hen til hvilke fag 

bachelorgraden omfatter, fordeling av studiepoeng mellom fag og emner, pensum, og 

bredden på læringsmiljøet, undervisningsopplegg, samt eksamens- og sensurordning på 

bachelornivået. Det er saklig grunn til å ta slike faktorer i betraktning fordi masterstudiet i 

rettsvitenskap vil gi en generell tilgang til alle juridiske yrker innen rettspleien: dommer, 

advokat og påtalejurister. Det er derfor særlig viktig at bachelorutdanning, sett i 

sammenheng med en masterutdanning, gir en tilstrekkelig bredde, og at det er rutiner for 

kvalitetssikring av bredden og dybden i studentenes kvalifikasjoner, som rettspleien og 

offentligheten for øvrig kan ha tillit til.  

 

Dette viser at det er flere faktorer som kan ha betydning ved vurderingen av spørsmålet om 

studenter som gjennomfører et bachelorprogram ved fakultetet skal anses for å stå likt med 

studenter som gjennomfører bachelorprogram ved andre institusjoner. Selv om fakultetet og 

universitetsstyret skulle mene at studenter med bachelorgrad fra andre læresteder ikke står 

likt med studenter med bachelorgrad fra fakultetet er det en mulighet for at departementet 

vurderer spørsmålet annerledes.  

Men i den grad studenter med bachelorgrad fra andre læresteder ikke anses som likestilt med 

studenter med bachelorgrad fra fakultetet, er det klart at det kan fastsettes en 

215



51 
 

forskriftsbestemmelse som prioriterer fakultetets egne bachelorstudenter ved opptak til et 

toårig masterstudium i rettsvitenskap. Universitets- høyskolelovens ordlyd krever kun at det 

skal være et «eget opptak», og formålet med bestemmelsen går ikke lenger enn til å skulle 

sikre at studenter som kommer fra andre institusjoner står likt med institusjonens egne 

studenter ved opptaket, dersom forholdene ellers er like. Er forholdene ikke like, har det 

heller ikke vært formålet med lovens bestemmelse å påby opptaksregler ved den enkelte 

institusjon som gjør at institusjonen må basere opptak til masterprogram på en åpen 

konkurranse mellom studenter fra egen institusjon og andre institusjoner. Foreligger det 

saklige grunner for å prioritere egne studenter ved opptak til masterprogram, kan den 

enkelte institusjon fastsette regler om slik prioritering innenfor rammene av universitets- og 

høyskoleloven.  

 

9.4 Muligheter for suppleringsopptak og avstigning i en 5-årig modell 
Arbeidsgruppen er bedt om å utrede muligheter for et suppleringsopptak mellom 3. og 4. 

studieår i en integrert 5-årig studiemodell. Som nevnt legger innstillingen fra Bergen opp til 

en slik modell.  

 

Suppleringsopptak skiller seg fra et innpasningsopptak ved at det er karakterer oppnådd i 

høyere utdanning som gir grunnlag for vurderingen, altså ikke karakterene fra videregående 

skole. Det er flere studieprogram ved UiO som tilbyr suppleringsopptak. 

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med Universitetet i Tromsø som tilbyr suppleringsopptak 

for masterstudiet i rettsvitenskap. Suppleringsopptaket er betinget av at det er ledige 

studieplasser på den avdelingen man ønsker å begynne på. Det er en opptakskomite som har 

fullmakt til å bedømme hvor mange plasser som skal fylles for hver avdeling på bakgrunn av 

frafallet i de enkelte avdelingene. UiT oppgir å ha en viss overbooking av studenter til opptak 

til første studieår, da det av erfaring er mest frafall på dette studieåret.  

De har definert måltall for de enkelte studieårene som følger: 1. til og med 4. studieår: 150 

studenter og 5. studieår: 85 studenter. Opptakskomiteen foretar et anslag på hvor mange 

studenter som kan få studieplass i suppleringsopptaket. Anslaget baseres på måltallene for 

den enkelte avdeling og antall aktive studenter per. kull. Med aktiv student forstås en student 

som deltar på studiets obligatoriske deler og som melder seg opp til, gjennomfører og består 

eksamen. Hvis opptakskomiteen beregner feil og det utlyses færre studieplasser enn måltallet 

vil dette føre til redusert studiepoengsproduksjon og derigjennom tapt finansiering for 

fakultetet.  Dersom de beregner en for stor opptaksramme til suppleringsopptak, vil det føre 

til økt ressursbruk på avdelingene i forbindelse med undervisningsressurser. Høsten 2014 ble 

41 søkere tilbudt studieplass på 2. avdeling, 12 søkere på 3. avdeling og ingen på 4. avdeling.  

 

Med et suppleringsopptak for Master i rettsvitenskap ved UiO vil det være mulig å utlyse 

studieplasser eksempelvis på 4. studieår, hvis det er ledige plasser. Studieprogram som tilbyr 

suppleringsopptak beskriver dette som en ressurskrevende prosess både det å beregne den 

tilgjengelige opptaksrammen og for saksbehandlingen knyttet til opptaket, herunder 

saksbehandling av søknader.  

I dag gis opptak til langt flere studenter enn opptaksrammen for å kompensere for frafallet 

gjennom studieløpet. Oversikt over opptaksramme, antall studenter ved oppstart (med 

overbooking) og frafall gjennom de tre første studieårene for kull fra høsten 2005 til høsten 
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2010 er satt inn i tabellen under. Oversikten viser at det gjennomsnittlig vil være 15 

studieplasser tilgjengelig for et eventuelt suppleringsopptak etter 3. studieår. Den viser videre 

at dersom overbookingen fortsetter er det ikke gitt at det vil være studieplasser å utlyse til et 

suppleringsopptak ved et gitt semester.  

 

I delinnstillingen fra Bergen, foreslås en modell med bachelor-exit og suppleringsopptak. 

Universitetet i Bergen har i den forbindelse vært i kontakt med KD om det er anledning til å 

utstede et bachelorvitnemål uten å tilby et bachelorprogram.  KD svarte at det var anledning 

til å gjøre dette så lenge bachelorgraden oppfyller kravene i egen forskrift.  

Arbeidsgruppen har vært i dialog med administrasjonen ved UiO sentralt i vurderingen av 

mulighet for «bachelor-exit» for studentene. Svaret på dette er ikke gitt, men signalet fra UiO 

sentralt er at dette kan være problematisk. Det er praksis ved UiO å skrive 

studieprogramtilhørighet på vitnemålet, men med opplysningene fra KD er det signalisert at 

dette også vil være en mulighet for oss. Bachelordelen av programmet må da følge UiOs 

forskrift om studier og eksamener, omtalt under kapittel 8.4.  Det bør videre defineres 

læringsutbyttebeskrivelser og beskrivelser av studentenes muligheter for videre studier og 

arbeidsliv ved en bachelor-exit.  

Et opplegg for en slik bachelor-exit vil også kunne medføre «rot» i det studieadministrative 

systemet FS og studentstatistikkene, da studenter som avslutter etter tre år blir definert som 

studenter som ikke har fullført sitt studieprogram.  Arbeidsgruppen har ikke sett på om dette 

er noe som kan løses med alternativ registrering i FS.  Utsteding av bachelorgrader vil kunne 

ha konsekvenser for finansieringen av studieplasser, dersom finansieringsmodellen blir 

endret slik at det gis uttelling for fullførte grader, som er omtalt i kapittel 7. 

 

  

Kull Ramme Oppstart Frafall etter 1. år Frafall etter 2. år Frafall etter 3. år Ledige plasser

h-05 300 355 32 32 33 42

v-06 300 408 28 27 26 -27

h-06 300 316 27 39 18 68

v-07 300 365 24 27 38 24

h-07 300 326 27 36 25 62

v-08 300 361 28 28 27 22

h-08 300 374 27 40 27 20

v-09 300 457 29 30 47 -51

h-09 200 271 33 26 21 9

v-10 200 291 24 30 19 -18

h-10 200 277 28 37 24 12

Totalt 3000 3801 307 352 305 163

Gjennomsnitt 273 346 28 32 28 15

Gjennomsnittlig prosent andel frafall 25 %

Gjennomsnittlig prosent andel ledige plasser etter 3 år 5 %
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10. Formål med og utforming av 3+2-modeller 

10.1 Innledning 
Et rettsstudium med en treårig bachelorgrad etterfulgt av en toårig mastergrad kan settes 

sammen av ulike elementer. Hvilke elementer en slik studieordning bør omfatte, vil avhenge 

av hva man ønsker å oppnå med en omlegging av studiet. Forskjellige elementer i 

studieordningen kan ivareta ulike hensyn. På det grunnlag har arbeidsgruppen, som del av 

arbeidet med å skissere mulige studieordninger, vurdert hva det er fakultetet eventuelt kan 

oppnå med å dele det femårige studieløpet i en bachelor- og mastergrad.  

 

I det følgende presenteres først en oversikt over hvilke muligheter for rettsstudiet som ligger i 

å dele studieløpet i tre år + to år sett i forhold til dagens femårige masterprogram i 

rettsvitenskap (kapittel 10.2). Deretter presenteres en vurdering av hvordan enkeltelementer 

i en treårig bachelorgrad og en toårig mastergrad kan utformes for å legge best mulig til rette 

for de mulighetene som en deling av studieprogrammet i to nivåer, kan gi (kapittel 10.3). 

Dette gir grunnlag for å skissere to ulike 3+2-modeller som ivaretar ulike formål (kapittel 

10.4). Nærmere beskrivelse av de to modellene, hvilke konsekvenser de vil kunne ha, og 

arbeidsgruppens vurdering av fordeler og ulemper ved de ulike modellene presenteres 

nedenfor i kapittel 11.  

10.2 Hva kan 3+2-modeller tilføre? 

10.2.1 Innledning 

Et rettsstudium som er delt i to nivåer kan gi muligheter som dagens integrerte femårig 

masterprogram ikke gir. Avhengig av hvordan studiet utformes, gir en inndeling i et 

bachelornivå og et masternivå mulighet for å dekke et eventuelt samfunnsbehov for personer 

med kortere juridisk utdannelse enn dagens jurister. Dels kan det være et behov for jurister 

med kortere utdannelse enn dagens femårige utdanning og dels kan det også være behov for 

personer med kombinasjoner av en kortere juridisk utdannelse og videre- eller 

tilleggsutdanning innen andre fagdisipliner. To nivåer kan også gi større, og i alle fall andre, 

muligheter for spesialisering, mobilitet og tverrfaglighet enn det dagens femårige integrerte 

masterprogram gjør.  

 

Dagens femårige integrerte masterprogram kan justeres uten å dele studiet i to nivåer. Blant 

annet kan det femårige programmet justeres slik at det i større grad legger til rette for å 

dekke et eventuelt samfunnsbehov for personer med kortere juridisk utdannelse, og gi 

mulighet for mer spesialisering, mobilitet og tverrfaglighet. Det er likevel noen grunner som 

gjør at det kan være enklere å realisere slike muligheter ved å dele studiet i to nivåer enn ved 

å foreta justeringer i et integrert femårs program. Samtidig er det klart at en nivådeling vil 

kunne ha konsekvenser og medføre ulemper som man kan unngå i en integrert femårig 

modell. Vi kommer tilbake til en gjennomgang av slike konsekvenser, og en vurdering av 

både fordeler og ulemper med en eventuell omlegging av studiet til to nivåer i kapittel 11.  

Formålet i dette kapitlet er å vise hvordan en omlegging av studiet til to nivåer kan gjøres på 

ulike måter, avhengig av hva som er formålet med omleggingen.  

 

Som det fremgår blant annet i kapittel 6, vil det kunne være behov i arbeidslivet for mer 

juridisk kunnskap, selv om det i alle fall i dag ikke synes å være noe stort opplevd behov for 

jurister med treårig juridisk utdanning. En eksport av juridisk kunnskap fra vårt fakultet inn i 

andre fagutdannelser kan oppnås ved å legge til rette for at studenter fra andre fakulteter kan 
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ta såkalte 40-grupper med fag fra vårt fakultet. Mange fakulteter ved UiO tilbyr i dag 

studenter fra andre studier å ta emner på til sammen 40 studiepoeng som integreres i deres 

eget studium. Ordningen bør da ikke bare være begrenset til dagens valgemner, men bør 

kunne inkludere emner som i dag er obligatoriske for våre egne studenter. Det ligger dog 

utenfor arbeidsgruppens mandat å gjøre en nærmere utredning av hvordan dette kan 

gjennomføres innenfor dagens femårige integrerte program.  

 

10.2.2 Samfunnets behov for bachelorjurister 

Dagens studieordning gir ikke mulighet til å avslutte studiene med en selvstendig grad før 

etter at alle fem år er fullført. Studenter kan selvsagt velge å avslutte studiene før de fem 

årene er fullført, og kan med dagens ordning oppnå en fritt sammensatt bachelorgrad i 

kultur- og samfunnsfag med en emnegruppe med minst 80 studiepoeng og en annen 

emnegruppe med minst 40 studiepoeng. I den grad samfunnet har behov for bachelorjurister 

med kortere juridisk utdannelse enn dagens jurister, gir ikke dagens femårige studieprogram 

mulighet for å dekke dette, idet programmet ikke legger til rette for avstigning (exit) før hele 

programmet er fullført.  

 

En deling av studiet i en bachelor- og mastergrad vil åpne for at noen studenter avslutter 

studiene etter tre år, med en bachelorgrad i rettsvitenskap. Det kan bidra til at 

arbeidsmarkedets fremtidige behov for jurister blir bedre og samfunnsøkonomisk mer 

effektivt dekket. Som diskutert i kapittel 6, synes det høyst tvilsomt om samfunnet per i dag 

har et udekket behov for bachelorjurister, enten i tillegg til eller istedenfor jurister med 

mastergrad. Som redegjort for ovenfor i kapittel 5 ser det ut til at de fleste norske 

bachelorjurister i dag primært ønsker å ta en mastergrad i rettsvitenskap. Tilsvarende er 

situasjonen også i Danmark og Finland, hvor over 90 % av alle med bachelorgrad i 

rettsvitenskap også tar mastergrad i rettsvitenskap. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 4.  

 

Ved en deling av studieprogrammet i en bachelor- og masterdel vil opptaket til 

masterprogrammet foretas på bakgrunn av oppnådde resultater fra bachelorgraden. 

Studenter kan dermed bli tvunget til å avslutte studiene etter bachelornivået, dersom de ikke 

har tilfredsstillende resultater på bachelorgraden. I den grad studenter får anledning til å 

påbegynne et bachelorstudium i rettsvitenskap uten sikkerhet for (gitt tilstrekkelig nivå) å 

kunne gå videre til et masterstudium vil det også oppstå spørsmål om et ansvar for 

samfunnet og for vedkommende studiesteder.  Hvilke studie- og yrkesmuligheter er det disse 

studentene med tre års studier kan ha? Spørsmål vedrørende opptak til et toårig 

masterprogram er for øvrig beskrevet ovenfor i kapittel 9. 

 

10.2.3 Spesialisering 

Dagens studieordning gir mulighet for spesialisering i hovedsak på det femte studieåret. 

Studenter kan på femte studieår i dag velge fordypning i en 60 studiepoeng masteroppgave 

eller å ta valgemner på 30 studiepoeng, i for eksempel offentligrettslige eller privatrettslige 

fag, og skrive masteroppgave i samme fagområde som ett eller flere av valgemnene. Det er 

også lagt til rette for at studentene kan ta emner innen en profil. I dag tilbys profiler innen 

fagområdene: Internasjonale og kommersielle relasjoner, Velferd og likeverd, Marked, 

innovasjon og konkurranse, Internasjonal rett, Arbeidsliv og ikke-diskriminering, Skipsfart 

og offshore og Naturressurser og miljø. Studentene må avlegge eksamen i fire valgemner på 

masternivå, i tillegg til å skrive masteroppgave innenfor profilen for at profilen skal 
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fremkomme på vitnemålet. Det viser seg imidlertid at kun 6 studenter har blitt uteksaminert 

med en slik definert profil.  

En 3+2-modell kan bygges opp slik at det toårige masterprogrammet gir en mer spisset 

spesialisering over 2 år – fremfor dagens ordning som kun gir anledning til spesialisering 

med 70 studiepoeng, inklusive masteroppgave (det vil si noe mer enn ett år). Det er likevel 

ingenting i veien for at dagens femårige studieprogram endres slik at det også er adgang til 

toårig spesialisering. Men innenfor rammene av en femårig integrert studiemodell er det 

likevel noen grenser for spesialiseringen i det fakultets bachelorjurister ikke etter tre år kan 

velge om de vil det masterprogrammet som leder til master i rettsvitenskap, eller andre av 

fakultetets masterprogram. Men et toårig masterprogram kan selvsagt også bygges opp slik at 

masterdelen utformes som et dybdestudium i sentrale juridiske fag, med liten grad av 

spesialisering, som påbygning på en bachelorgrad som også har visse valgmuligheter.  

 

Valget om hvorvidt spesialisering skal legges på bachelor eller på masternivå, samt valg av 

studiemodell med hensyn til hvor stor grad av spesialisering det legges opp til på masternivå, 

må treffes ut fra hva som er formålet med omleggingen. Dersom det legges opp til en 

omlegging av studiet bør det, av hensyn til den videre utredning av detaljer i omleggingen, 

klargjøres hva som er formålet med omleggingen. 

10.2.4 Mobilitet 

Med mobilitet forstås her studieprogrammets tilrettelegging for studenters mulighet til å 

flytte på seg under studieløpet. Det er hensiktsmessig å skille mellom den mobilitet et 

studieprogram kan gi for fakultets egne studenter og den mobilitet et studieprogram kan gi 

for studenter ved andre utdanningsinstitusjoner. Det bør videre skilles mellom mobilitet 

innenfor en grad ved samme lærested og mulighet til å kombinere grader fra ulike læresteder. 

 

Dagens femårige masterprogram gir noen men begrensete muligheter for mobilitet for 

fakultets egne studenter. Studenter på programmet får ingen formell grad før etter fem år. Av 

den grunn har studentene ingen ubetinget mulighet til å søke om overgang til andre 

studieprogrammer, før de har fullført det femårige masterprogrammet. Det femårige 

masterprogrammet gir likevel en viss mobilitet ved at studenter har mulighet for å ta emner 

ved andre utdanningsinstitusjoner som ledd i sin mastergrad ved UiO.  Studentene må ha 

fullført 3. studieår for å dra på utveksling. Studenter som tar delstudier utenlands (ett 

semester eller en ettårig LL.M.) gjør altså dette til avløsning av deler av ”masterdelen” (de to 

siste årene) av masterprogrammet hos oss.  Slike utenlandsk emner kan tas i stedet for 

fakultets egne valgemner på det 5. studieåret, men kan ikke erstatte de obligatoriske emnene 

på 4. studieår. I 2014 var det 113 studenter ved fakultetet som dro på utveksling til et annet 

studiested. De mest attraktive destinasjonene er Storbritannia, USA, Australia, Nederland, 

Tyskland og Frankrike 

 

I tillegg åpner det femårige masterprogrammet også for en viss mobilitet for studenter ved 

andre utdanningsinstitusjoner.  Gjennom innpasningsopptak kan studenter fra andre 

juridiske utdanningsinstitusjoner få godskrevet beståtte emner fra annen utdanning og fases 

inn i masterprogrammet på det nivået som passer for den enkelte, slik beskrevet i kapittel 5.4.  

 

Studenter ved andre og ikke-juridiske studieprogrammer har i dag begrensete muligheter for 

å ta annet enn enkeltemner ved Det juridiske fakultet. Det gis ikke tilgang til de obligatoriske 

emnene på 1.-4. studieår, kun JUROFF-emnene og valgemner på bachelornivå. Populære 
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emner som har mange studenter fra andre studieprogram er eksempelvis arbeidsrett og 

helserett. Emnene som er åpne for andre studenter enn programstudentene tilbys på 

bachelor- og masternivå, med samme undervisningstilbud. Pensum, læringskravene og 

eksamensoppgaven er særskilt tilpasset henholdsvis bachelor- og masternivå. Det er en del 

utfordringer knyttet til å kunne tilby et godt undervisningsopplegg for studentene på disse 

emnene med tanke på de to nivåene og at det er svært ulike forkunnskaper i studentgruppen 

 

Det er klart at en omlegging til en 3+2-modell vil kunne gjennomføres på måter som gir 

større muligheter for mobilitet, både for fakultets egne studenter og for studenter ved andre 

institusjoner.  

 

Avhengig av hvordan modellen utformes, vil en 3+2-modell kunne legge til rette for mobilitet 

for fakultets egne studenter på tre nivåer: enten underveis i bachelorstudiet, etter fullført 

bachelorgrad, underveis masterstudiet, eller en kombinasjon av disse alternativene.   

 

Det kan åpnes for mobilitet underveis i bachelorstudiet dersom bachelorprogrammet 

inneholder emner som kan tas ved andre utdanningsinstitusjoner. Det innebærer i så fall at 

bachelorgraden ikke blir en ren generalistutdanning.  

 

Mobilitet etter fullført bachelorgrad følger av at en slik grad ikke bare gir mulighet for opptak 

til et toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo, men også andre 

masterprogram ved fakultet som de engelskspråklige masterprogrammene: Information and 

Communication Technology Law, Maritime Law, Public International Law og Theory and 

Practice of Human Rights. Med dagens studiemodell er det også mulig å ta en L.L.M.-grad i 

utlandet, da etter 4. studieår. L.L.M.-graden gir da grunnlag for fritak for 5. studieår. Videre 

kan en bachelorgrad i rettsvitenskap etter tre års studier gi mulighet for opptak til andre 

masterstudier både i Norge og i utlandet, eksempelvis mastergrad i Kriminologi eller 

Rettssosiologi (avhengig av hvilke emner som inngår i bachelorgraden) eller mer tverrfaglige 

mastergrader som Master in Public Administration ved Høyskolen i Lillehammer.  Avhengig 

av hvordan bachelorgraden sammensettes kan den, med eventuelle tilleggsstudier, gi 

mulighet for overgang til andre masterprogram. 

 

En 3+2-modell kan også gi større mobilitet undervis i masterstudiet enn det dagens modell 

gir, dersom det toårige masterstudiet bygges opp med flere emner som kan tas ved andre 

utdanningsinstitusjoner.  

 

Endelig kan en 3+2-modell også gi mer mobilitet for studenter ved andre 

utdanningsinstitusjoner ved at studenter med bachelorgrad fra andre 

utdanningsinstitusjoner kan tas opp til fakultets masterprogram. En mer begrenset mobilitet 

kan oppnås ved at emner på bachelorgrad gjøres tilgjengelig for andre bachelorstudenter, og 

ved at emner på fakultets mastergrad blir tilgjengelig for masterstudenter ved andre 

institusjoner, men uten at disse studentene får en grad (bachelor eller master) fra vårt 

fakultet.  

 

10.2.5 Tverrfaglighet 

Innenfor dagens femårige integrerte studiemodell er det begrensede muligheter for 

tverrfaglighet. Det legges ikke særskilt til rette for at fakultetets studenter får satt jus i 

sammenheng med andre fag som tilbys ved UiO. Og det er heller ikke spesielt tilrettelagt for 
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at studenter på andre fag, får satt disse fagene i sammenheng med jus.  Det er i dagens 

masterprogram kun perspektivfagene som åpner for tverrfaglighet. Disse tilbys dels som 

obligatoriske fag, dels som semi-obligatoriske fag og som valgemner. Dagens modell legger 

ikke til rette for å inkorporere emner fra andre studieprogrammer ved andre fakulteter i 

masterprogrammet i rettsvitenskap. Og studenter kan kun ta juridiske valgemner som ledd i 

utveksling med andre utdanningsinstitusjoner. Det er altså ikke adgang til å oppnå en 

mastergrad i rettsvitenskap basert på en kombinasjon av juridiske fag og andre fagdisipliner. 

Og som nevnt ovenfor, har studenter ved andre og ikke-juridiske studieprogrammer i dag 

begrensete muligheter for å ta annet enn enkeltemner ved Det juridiske fakultet. Det gis ikke 

tilgang til de obligatoriske emnene på 1.-4. studieår, kun JUROFF-emnene og valgemner på 

bachelornivå.  

 

En 3+2-ordning kan utformes slik at både bachelor- og masterstudentene kan integrere 

emner fra andre fakulteter og utdanningsinstitusjoner ved UiO på begge nivåer. Det er en 

mulighet også innenfor en femårig integrert modell. Men en 3+2-ordning ved Det juridiske 

fakultet kan gjøre det enklere å integrere emner som undervises som del av 3+2-programmer 

ved andre fakultet ved UiO. Og i motsetning til en femårig integrert modell kan en 3+2-

ordning utformes slik at den gjør det enklere for studenter på andre program å ta juridiske 

emner. Slik interfakultær utveksling kan bli enklere dersom det skjer på tvers av 3+2-

programmer, i og med at det allerede er klart definert hvilket nivå undervisning og eksamen 

skal legges på og hvordan studiepoeng skal beregnes. 

 

10.3 Ulike 3+2-modeller for forskjellige formål 

 

10.3.1 Elementer i utforming av studieordninger 

Ved utforming av en studieordning basert på en bachelorgrad og en mastergrad må det blant 

annet tas stilling til om det i den treårig bachelormodulen og i den toårige mastermodulen 

bør være: 

 

 valgemner i tillegg til obligatoriske emner, 

 fordypning i emneområder/linjer i tillegg til en felles generalistutdanning,  

 perspektivfag i tillegg til rettsdogmatisk kunnskap, juridisk metode og ferdigheter,  

 alle sentrale rettsområder, i tillegg til innføring i juridisk metode og ferdigheter,  

 eksisterende emner eller om det er nødvendig å etablere nye emner, 

 eksamen i enkeltemner eller eksamen etter hvert semester, 

 krav om et større selvstendig arbeid (en 30 studiepoengs oppgave er minimum på 

masternivå, men det kan kreves flere og større arbeider, og det er opp til hver enkelt 

institusjon å avgjøre om det skal være krav til en bacheloroppgave eller ikke). 

 

Nedenfor presenteres arbeidsgruppens vurdering av hvordan enkeltelementer kan utformes 

for å legge best mulig til rette for de mulighetene en 3+2-ordning kan gi, det vil si 

henholdsvis avstigning etter tre år, spesialisering, mobilitet og tverrfaglighet. Det presiseres 

at arbeidsgruppen med dette ikke tar stilling til hvorvidt studiet bør legges om til en 3+2-

modell og at både spørsmålet om hvilke formål med en slik omlegging som også kan 

realiseres innenfor rammen av et sammenholdt, femårig studieløp og spørsmålet om valg av 

modell for en eventuell 3+2-ordning må utredes nærmere. Gjennomgang av konsekvenser av 
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en slik omlegging og en vurdering av fordeler og ulemper med en eventuell omlegging, 

presenteres nedenfor i kapittel 11. 

 

10.3.2 Tilrettelegging for avstigningsmulighet 

For å legge til rette for avstigning etter endt bachelorgrad og for å dekke et eventuelt 

samfunnsbehov for jurister med tre års juridisk utdannelse, kan en forutsetning være at 

studenter etter tre års studier bør ha tilstrekkelig bredde og dybde i kunnskaper, og 

tilstrekkelig ferdigheter til å fungere som jurist i noen funksjoner i arbeidslivet. Det vil stille 

krav til hvilke elementer som skal inngå i bachelorprogrammet, og hvordan disse elementene 

bør utformes. Hovedfokuset for de obligatoriske emnene bør være å gi rettsdogmatisk 

kunnskap, innsikt i juridisk metode og ferdigheter. I studieløp på tre år, hvor av allerede 

nesten ett semester går med til Ex. phil og Ex. fac, kan ikke perspektivfag og tverrfaglighet ta 

for stor plass dersom hovedformålet er å gi studentene de grunnleggende kunnskaper og 

ferdigheter det forventes at enhver jurist behersker.  

 

Slik arbeidsgruppen vurderer det kan de emner fakultet tilbyr i dag gi en tilstrekkelig felles 

grunnutdanning (generalistutdanning) på bachelornivå. Men det kan likevel bli nødvendig å 

komprimere noen emner for å gi plass til alle sentrale emner på tre år. Og det vil med en slik 

modell bli enda viktigere å fokusere på betydningen av å lære studentene å sette seg inn i nye 

rettsområder, oppøve evnen til å anvende juridisk metode og andre juridiske ferdigheter. 

 

For å legge til rette for en avstigningsmulighet etter tre år er det ikke nødvendig å avholde 

hyppigere eksamen enn etter hvert semester, i samsvar med dagens ordning. Men for å sikre 

at studentene i løpet av de tre år oppøves i selvstendig analyse og bruk av den juridiske 

metoden, samt skriftlig fremstillingsevne, bør det stilles krav om en bacheloroppgave.  

 

10.3.3 Tilrettelegging for spesialisering 

Tilrettelegging for spesialisering på masternivå stiller krav til utformingen av både en 

bachelor- og en mastermodul. For det første bør bachelormodulen sikre at studentene får en 

tilstrekkelig felles og generell grunnutdanning de tre første årene, slik at de kan fungere som 

jurister uavhengig av hvilken retning de velger å spesialisere seg i. For det andre vil 

spesialisering på masternivå forutsette at studieprogrammet tilrettelegger for spesialisering. 

 

I en modell der muligheten for spesialisering legges på masternivå, vil bachelormodulen 

kunne utformes på samme måte som en bachelormodul som legger til rette for avstigning (se 

ovenfor kapittel 10.3.2). I begge tilfeller må bachelormodulen sikre at studentene får en 

tilstrekkelig generell og felles grunnutdanning, slik at de kan få nødvendig kunnskap og 

ferdigheter til å fungere som jurister etter tre år. Modellen kan imidlertid mykes opp, for 

eksempel ved at en bachelorgrad som legger til rette for spesialisering på masternivå gir rom 

for ett eller to valgemner på bachelornivå dersom det på masternivået også er noen 

obligatoriske emner.  

 

En mastermodul som legger til rette for spesialisering kan utformes på flere måter. Den kan 

utformes både med og uten obligatorisk emner. For å gi rom for noe valg på bachelornivå og 

sikre at studenter med en master i rettsvitenskap skal kunne gå inn i de tradisjonelle 

juristyrkene (advokat, dommer, påtalejurist), vil det etter arbeidsgruppens vurdering være 

hensiktsmessig at det er minst ett semester med obligatoriske emner på masternivå. 
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Avhengig av hva det skal tilbys spesialisering i, kan det innenfor den enkelte linje tilbys 

perspektivfag. Det er klart at en mastergrad som legger til rette for spesialisering ikke kan 

omfatte emner som dekker alle sentrale rettsområder. Fakultet tilbyr i dag en rekke 

valgemner, og disse kan studentene selv sette sammen til linjelignende profiler, slik at det 

ikke vil være behov for å etablere nye emner. Arbeidsgruppen mener at det med en master 

som legger til rette for spesialisering bør være mulig å velge om man skal skrive en 

masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng.  

 

10.3.4 Tilrettelegging for mobilitet 

3+2-modeller kan legge til rette for mobilitet både for fakultets egne studenter og for 

studenter ved andre institusjoner, og de kan utformes slik at den legger til rette for mobilitet 

underveis i bachelorstudiene, etter fullført bachelorgrad, og/eller underveis i masterstudiet.  

 

En modell som legger til rette for mobilitet, både for fakultets studenter og for andre 

studenter underveis i masterstudiet kan utformes på samme måte som en modell som legger 

til rette for spesialisering, slik som beskrevet ovenfor i kapittel 10.3.3. 

 

For at en 3+2-ordning skal kunne legge til rette for mobilitet for fakultets studenter etter 

fullført bachelorstudium, slik at de kan få innpass på masterprogram ved andre institusjoner, 

må bachelorprogrammet oppfylle kunnskaps- og ferdighetskrav som gjelder ved opptak til 

andre masterprogram. For å gi tilgang til andre juridiske masterprogram bør en slik 

«mobilitetsbachelor» ha et bestemt antall studiepoeng i juridiske emner avhengig av 

opptakskravene til det enkelte lærested. Med 90 studiepoeng med obligatoriske juridiske fag 

ser det ut til at studenter vil få tilgang til de engelskspråklige masterprogram (LL.M-grader) 

som tilbys ved juridiske fakultet i Norden og Europa forøvrig. Videre bør en bachelorgrad 

som ikke bare skal kvalifisere til masterprogram i rettsvitenskap i Norge, men også andre 

juridiske masterprogram, i og utenfor Norge, inneholde emner som gir studentene 

tilstrekkelige metodiske ferdigheter.  

 

For de yrker der loven stiller krav om mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk 

embetseksamen, vil søkere med en utenlandsk juridisk mastergrad (eller LL.M.) som 

hovedregel ikke oppfylle kravet, jf. domstolloven § 241. 

 

Utover de 90 studiepoengene med juridiske fag som et bachelorprogram bør inneholde for å 

gi tilgang til andre juridiske masterprogram, kan et slik bachelorprogram også inneholde 

valgemner og fordypning i emneområder. Med valgemner på 40 studiepoeng vil studentene 

kunne få tilgang til grupper av bacheloremner ved andre fakultet ved UiO (såkalte 40 grupper, 

se nedenfor under tverrfaglighet). Ved å ta en slik 40-gruppe vil det bli enklere å gå over fra 

en juridisk bachelorgrad til et ikke-juridisk masterprogram, som bygger videre på 40-

gruppen. 

 

I utgangspunktet er det ikke gitt at der strengt nødvendig å etablere nye emner for et 

bachelorprogram som skal legge til rette for mobilitet etter bachelorgraden. Men dersom et 

bachelorprogram kun skal inneholde 90 studiepoeng med obligatoriske juridiske fag, bør nok 

denne «90-gruppen» settes sammen av emner som er mindre enn dagens emner, for å gi 

studentene tilstrekkelig bredde og metodisk kunnskap og ferdigheter. Det er ikke nødvendig 

med hyppigere eksamen enn det som er ordningen i dag for å sikre mobilitet etter en 
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bachelorgrad. Men for å sikre nødvendig metodiske ferdigheter, bør det stilles krav om 

bacheloroppgave.  

 

Selv om det ikke er strengt nødvendig å etablere nye emner for et bachelorprogram som skal 

legge til rette for mobilitet etter bachelorgraden, kan det være grunn til å stille andre krav til 

et slikt bachelorprogram enn de tre første årene i dagens femårige integrerte masterprogram. 

Dagens program gir en forholdsvis grundig innføring i en rekke rettsdogmatiske fag. For å 

utruste studentene til videre masterstudier kan det være viktigere at de på bachelornivået får 

et sterkt grunnlag for å forstå juridisk metode, hva som særpreger juridisk fremstillingsform, 

hva juridiske ferdigheter innebærer i praksis og hvilke etiske krav og forventninger jurister 

må forholde seg til. Det er et argument for at bachelorprogrammet bør ha obligatoriske 

emner med særlig fokus på juridisk metode, juridiske fremstillingsteknikker, jus i praksis og 

etikk. Uansett hvilke masterprogram studentene velger etterpå vil slike emner gi et godt 

metodisk og etisk grunnlag til videre studier, samtidig som de vil kunne trekke veksler på 

juridiske fremstillingsformer og juridiske ferdigheter i praksis. Slik kan bachelorprogrammet 

sees som et opplegg for å lære studentene både juridisk metode og metoder for ytterligere 

læring. I tillegg er forståelse av hva jus er i praksis, særtrekk ved juridisk fremstillingsteknikk 

og metode, og etiske krav og forventninger noe enhver jurist bør ha kjennskap til, også en 

bachelorjurist som går ut i arbeidslivet. Samtidig kan det hevdes at den beste måten å lære 

jus på er å arbeide med det juridiske stoffet i de rettsdogmatiske fagene.  

 

Et bachelorprogram som gir mobilitet til andre studieprogram ved å inneholde 40 

studiepoeng med valgemner krever at en toårig mastergrad i rettsvitenskap må ha 

obligatoriske emner, fordelt på to semestre (60 studiepoeng). Det er nødvendig for at 

studenter med en slik mobilitetsbachelor etter en toårig mastergrad i rettsvitenskap skal få 

den kunnskap og ferdigheter som bør være felles for alle jurister. 

 

Ved å utforme et toårig masterprogram i rettsvitenskap med 60 studiepoeng obligatoriske 

emner blir det også mulig å kvalitetssikre studenter med bachelor fra andre 

utdanningsinstitusjoner før de går inn i tradisjonelle juristyrker.  Flere obligatoriske emner 

på masterprogrammet legger derved også til rette for mobilitet for studenter fra andre 

utdanningsinstitusjoner, forutsatt at det settes av studieplasser.  I den grad det er ønskelig å 

gi studenter med utenlandske bachelorgrader adgang til å ta master i rettsvitenskap ved UiO 

kan det stilles krav om forkunnskaper som sikrer basiskunnskap om norsk rett som 

innebærer at disse må ta enkelte fag på bachelornivå.  

 

Også en mastergrad i rettsvitenskap som inneholder 60 studiepoeng obligatoriske emner, for 

å supplere en «mobilitetsbachelor» og/eller for å legge til rette for mobilitet for andre 

studenter, kan i noen grad ha rom for fordypning i emneområder/linjer. Men fordypningen 

bør da ikke utgjøre mer enn eventuelt 60 eller 30 studiepoeng, avhengig av blant annet 

omfang på masteroppgave og om det er tale om utenlandske studenter som må ta særskilt 

innføring i norsk rett. Innenfor rammene av 60 eller 30 studiepoeng med valgmuligheter må 

studenter også på masternivå kunne ta perspektivfag. 

 

Arbeidsgruppen forutsetter at fakultet i dag tilbyr emner som dekker de rettsområder det 

forventes at advokat, dommer og påtalejurist har kunnskap om. Av den grunn er det i 

utgangspunktet ikke nødvendig å etablere nye emner for å kvalitetssikre studentenes 

kompetanse i sentrale rettsområder på masternivå. Men det kan være nødvendig å endre 

225



61 
 

dimensjonering av enkelte emner, for å kunne dekke sentrale rettsområder innenfor en 

ramme på 60 studiepoeng. Og det er nødvendig at masternivået dekker alle sentrale 

rettsområder, opptak til master kan forutsette en bachelor grad som også dekker noen 

sentrale rettsområder.  

 

For å legge til rette for mobilitet underveis i et masterprogram er det ikke nødvendig å ha 

eksamen i obligatoriske emner hyppigere enn hvert semester. Dette fordi det på masternivå 

kan legges opp til ett eller flere semestre med valgemner.  

 

10.3.5 Tilrettelegging for tverrfaglighet 
For å legge til rette for tverrfaglighet kan en 3+2-ordning gi studenter både på bachelor- og 

masterprogrammet adgang til å ta emner fra andre programmer på andre fakultet som en del 

av henholdsvis bachelor- og mastergrad. I tillegg kan en 3+2-ordning også gi fakultetet 

mulighet til å tilby emner som kan tas av studenter fra andre studieprogram, både ved UiO og 

ved andre utdanningsinstitusjoner.  

 

Det er på det rene at de aller fleste utdanningsinstitusjoner som tilbyr rettsstudier i Europa 

legger til rette for utveksling på bachelornivå. Det er også på bachelornivå andre 

studieprogram ved UiO legger til rette for tverrfaglig utveksling.  

 

En bachelorgrad som legger til rette for tverrfaglighet kan ikke bare bestå av obligatoriske 

emner. For å gi mulighet til å integrere emner fra andre studieprogrammet inn en bachelor 

bør det være adgang til å fylle studiet med ytterlige 10 studiepoeng med emner fra andre 

fakultet ved UiO, det vil si i alt 40 studiepoeng. Dette fordi flere andre fakultet ved UiO tilbyr 

studenter fra andre studieprogrammer å ta såkalte 40-grupper, som er forhåndsdefinerte 

emnegrupper på 40 studiepoeng.  

 

En slik ordning forutsetter at de 90 studiepoengene som er obligatoriske stort sett består av 

emner som gir rettsdogmatisk kunnskap, innsikt i juridisk metode og de ferdigheter som er 

felles for alle jurister. Det er klart at alle rettsområder ikke kan dekkes på 90 studiepoeng. 

Men erfaring fra andre lands rettsstudier, som gjennomgått i kapittel 4, viser at det er mulig å 

tilby emner som dekker sentrale rettsområder, gir innsikt i juridisk metode og ferdigheter 

innenfor en ramme på 90 studiepoeng, dersom det stilles krav til hva slag fordypning 

studentene kan velge og hvilke utvekslings/tverrfaglighetsemner som skal være tillatt, for 

eksempel statsvitenskap, økonomi, historie og sosiologi. 

 

Innenfor de obligatoriske fagene på 90 studiepoeng på et bachelorprogram som skal legge til 

rette for tverrfaglighet vil det nok være behov for å etablere nye emner. For å få plass til fag 

som gir tilstrekkelig bredde, metodisk kunnskap og ferdigheter kan det for eksempel være 

nødvendig å komprimere enkelte emner, splitte opp andre og muligens også sette sammen 

helt nye emner.  

 

Det er ikke nødvendig at en bachelorgrad som legger til rette for tverrfaglighet har hyppigere 

eksamen enn det som tilbys i dag. Men det gir vesentlig større fleksibilitet for studentene, 

også til å kombinere tverrfaglige emner, dersom det arrangeres eksamen i hvert enkelt fag, 

fremfor ordningen i dag hvor det er eksamen etter hvert semester som består av emner med 

flere fag. 
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Også en bachelorgrad som legger til rette for tverrfaglighet bør etter arbeidsgruppens 

vurdering ha et krav om et større selvstendig arbeid i form av en bacheloroppgave. 

Arbeidsgruppen oppfatter, som behandlet ovenfor, et større skriftlig arbeid som et nødvendig 

element i en juridisk grunnutdanning.   

 

Arbeidsgruppen forutsetter at fordypningsemner kan settes sammen av det eksisterende 

tilbud av valgemner. 

 

For at en mastergrad som kommer på toppen av en bachelorgrad som legger til rette for 

tverrfaglighet skal kunne gi studentene nødvendig kunnskap og ferdigheter til å inngå i 

tradisjonelle juristroller bør denne etter arbeidsgruppens vurdering ha en rekke obligatoriske 

emner. Med større fleksibilitet og adgang til en egendefinert profil på bachelornivået er det 

nødvendig at det på masternivået foretas en kvalitetssikring av studentenes kompetanse i de 

fleste sentrale rettsområder som det forventes at advokat, dommer og påtalejurist har 

kunnskap om. Av den grunn bør en mastergrad som kommer etter en bachelorgrad som 

legger til rette for tverrfaglighet, inneholde tilsvarende komponenter som en mastergrad som 

kommer etter en såkalt mobilitetsbachelor (se ovenfor kapittel 10.3.4). 

 

10.4 Oppsummering: To modeller 
Gjennomgangen ovenfor av hvilke muligheter 3+2-modeller kan gi, viser at ulike modeller 

kan legge til rette for ulike muligheter. Det ser ut til å være en viss motsetning mellom en 

bachelorgrad utformet for å dekke et eventuelt samfunnsbehov for jurister med tre års 

juridisk utdannelse, og en bachelorgrad utformet for å tilrettelegge for mobilitet og 

tverrfaglighet. Og det ser også ut til å være en viss motsetning mellom en mastergrad som er 

utformet for å tilrettelegge for spesialisering, og de krav som må stilles til et masterprogram 

som kommer etter et bachelorprogram som primært tilrettelegger for mobilitet og 

tverrfaglighet.  

På dette grunnlag kan det skisseres to helt ulike 3+2-modeller: Den ene modellen (modell A) 

vil kunne tilrettelegge for yrkesmuligheter etter tre år, og spesialisering og mobilitet på 

masternivå. Den andre modellen (modell B) tilrettelegger for mobilitet og tverrfaglighet på 

bachelornivå, og supplerer studentenes basiskunnskaper og ferdigheter på masternivå, med 

flere rettsdogmatiske fag.  

Selv om modell A og modell B her skisseres som ytterpunkter, trenger ikke motsetningen 

mellom modellene å være så store. Og det vil også være mulig å sette sammen modeller med 

kombinasjoner av de to ytterpunktene. For å få et best mulig grunnlag for å vurdere hva en 

omlegging til en 3+2-ordning vil innebære kan det likevel være nyttig å se på oppbygning og 

konsekvenser av de to modellene hver for seg.  

Nedenfor i kapittel 11 presenteres detaljene i modell A og modell B mer utførlig, sammen 

med en analyse av modellenes konsekvenser, og en vurdering av fordeler og ulemper med 

modellene. I tillegg vil det i kapittel 11 også bli gjennomgått to andre studiemodeller, 

suppleringsopptaksmodellen og Bergensmodellen. Ingen av disse modellene deler 

rettsstudiet i en klart adskilt bachelorgrad og mastergrad, men har likevel en struktur som 

minner om en slik oppdeling.  
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11. På vei mot en omlegging av studiet? Skisser, 

konsekvenser og vurderinger  
 

11.1 Oversikt 
Dette kapittelet presenterer arbeidsgruppens skisser til studieordninger. 

 

I det arbeidsgruppens gjennomgang i kapittel 10 viser at ulike 3+2-modeller kan ivareta ulike 

hensyn, presenteres det her skisser til to ulike studieordninger, som begge er basert på en 

deling av studiet i et bachelor- og masternivå (kapittel 11.2 og 11.3).  

 

De to skisserte studieordningene representerer på mange måter ytterpunkter for hva 

arbeidsgruppen ser som aktuelle studiemodeller. Modellene som skisseres her bidrar til å 

synliggjøre konsekvenser av valg med tanke på de ulike hensynene som er beskrevet i kapittel 

10. Det er derfor mulig å se for seg at skissene til studiemodellene kan mykes opp eller 

kombineres på annen måte. Arbeidsgruppen ser på det som nyttig å presentere disse to svært 

ulike skissene til studiemodeller nettopp for bedre å få frem ulike konsekvenser og 

vurderinger.  

 

I diskusjonene i arbeidsgruppen har det vært viktig å se på verdivalgene for de to 

bachelorgradene. I modell A er det lagt opp til at bachelorgraden skal være en rettsdogmatisk 

grunnutdannelse, og at valgfrihet og eventuelt tverrfaglighet i hovedsak er plassert på 

masternivået. Når det derimot gjelder modell B, er bachelorgraden tenkt som en 

innføringsgrad hvor det legges mye vekt på metode og ferdigheter og hvor det også er stor 

grad av valgfrihet og mulighet for tverrfaglighet. Masternivået i modell B har større vekt på 

rettsdogmatikk, og den kunnskap som er nødvendig for å gå inn i de yrker som etter 

lovgivningen krever Master i rettsvitenskap, det vil si dommer, advokat og påtalejurist. 

De to ulike modellene gir ulike kvalifikasjoner for bachelorkandidaten, og vil danne 

grunnlaget for valg av oppbygning og innhold i masterstudiet. Men begge modellene skal, 

etter endt bachelor- og mastergrad (5 år) gi de sammen kvalifikasjonene med tanke på 

arbeidslivet og/eller videre studier.  

 

I begge bachelormodellene er det lagt opp til at studentene skal skrive en bacheloroppgave. 

Det at studentene må levere et selvstendig skriftlig arbeid på bachelornivå er slik 

arbeidsgruppen ser det viktig for basisferdighetene. Et slikt skriftlig arbeid bør derfor være en 

forutsetning for at det kan gis en universitetsgrad i rettsvitenskap. Arbeidsgruppen har ikke 

tatt stilling til form, innhold eller gjennomføring av en slik bacheloroppgave, og ser at dette 

kan løses på ulike måter. I modellene er bacheloroppgaven lagt inn som et eget emne, men 

dette kan også løses som et arbeid som skal utføres parallelt med annen undervisning/emner 

i det aktuelle semesteret. 

 

Som redegjort for innledningsvis vil ikke skissene inneholde forslag til detaljert fordeling av 

fag og oppbygging av emner. Men skissene indikerer hvor stort omfang de enkelte emner kan 

ha i de ulike modellene, samt plassering av henholdsvis obligatoriske emner med 

rettsdogmatiske fag, obligatoriske emner med andre fag, juridiske og eventuelt ikke-juridiske 

valgemner og utvekslingsmuligheter. 
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Nedenfor presenteres også en studieordning som viderefører en integrert femårig 

mastermodell med suppleringsopptak mellom tredje og fjerde år, slik mandatet også ber om 

(kapittel 11.4).  

 

Endelig presenteres også den studiemodell som er foreslått i Bergen (kapittel 11.6).  

 

Sammen med skissene presenteres også konsekvenser og vurderinger av skissene. Det 

fremgår uttrykkelig av mandatet at skissene til studieordninger bør utformes slik at behovet 

for overgangsordninger blir minst mulig. På den bakgrunn har arbeidsgruppen også vurdert i 

hvilken grad skissene til studieordninger skaper behov for overgangsordninger.   

 

11.2 3+2 variant A 

11.2.1 Beskrivelse av modellen 

 

For å legge til rette for å dekke et eventuelt samfunnsbehov for bachelorjurister og gi 

mulighet for spesialisering og/eller mobilitet på masternivå, kan en mulig studieordning 

basert på en 3+2 modell se ut som skissert nedenfor. Av skissen fremgår det hvordan en 

bachelorgrad kan bygges opp, og to ulike alternative masterløp som studenter kan velge 

mellom etter bestått bachelorgrad. Den ene varianten gir mulighet for å ta 60 studiepoeng 

valgemner eller utveksling og en 30 studiepoengs masteroppgave. Den andre varianten gir 

mulighet for 30 studiepoeng valgemner eller utveksling, og en 60 studiepoengs 

masteroppgave.  

 

3+2 variant A - Bachelorprogram: 

 
 

6. semester 

 

Obligatorisk emne med 

rettsdogmatiske fag  

 

 

Juridisk valgemne/utveksling  

 

Bacheloroppgave/Obligatorisk 

emne med rettsdogmatiske 

fag 

 

5. semester 

 

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag   (30 studiepoeng) 

 

 

4. semester 

 

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag  (30 studiepoeng) 

 

 

3. semester 

 

 

Ex. fac (10 studiepoeng) 

 

 

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag  

 (20 studiepoeng) 

 

2. semester 

 

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag  (30 studiepoeng) 

 

1. semester 

 

Ex. phil (10 studiepoeng) 

 

 

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag og metode  

(20 studiepoeng) 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 
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3+2 variant A - Masterprogram (Alt A1): 

 
 

4. semester 

 

Masteroppgave  

(30 studiepoeng) 

 

 

3. semester 

 

 

 

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling 

 

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling  

 

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling 

 

2. semester 

 

 

 

Juridisk valgemne/utveksling 

 

Juridisk valgemne/utveksling  

 

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling 

 

1. semester 

 

 

Obligatorisk emne med 

rettsdogmatiske fag 

 

 

Obligatorisk emne med 

rettsdogmatiske fag 

 

Obligatorisk emne med 

perspektivfag  

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

3+2 variant A - Masterprogram (Alt A2) 

 
 

4. semester 

 

 

 

 

Masteroppgave  

(60 studiepoeng) 

  

3. semester 

 

 

 

2. semester 

 

 

 

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling 

 

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling 

 

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling 

 

1. semester 

 

 

Obligatorisk emne 

rettsdogmatiske fag 

 

 

Obligatorisk emne med 

rettsdogmatiske fag 

 

Obligatorisk emne med 

perspektivfag 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

11.2.2 Konsekvenser for faginnhold og kvalitet 

En omlegging til en 3+2-modell variant A vil ikke nødvendigvis få store konsekvenser for 

faginnholdet i forhold til dagens femårige integrerte masterprogram. Med hensyn til 

fordeling av obligatoriske emner med rettsdogmatiske fag, perspektivfag og valgemner, 

fremstår de første fem semestrene i modellen som ganske like som dagens masterprogram. 

På det sjette semesteret legger modell A opp til at det kun skal være ett obligatorisk emne 

med rettsdogmatikk på 10 studiepoeng. Dette i motsetning til i dag hvor det er ett 20 

studiepoengs obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag på det femårige 

masterprogrammets sjette semester. Modell A legger opp til en slik reduksjon i omfanget av 

det obligatoriske emnet for å få plass til en bacheloroppgave.  

 

På masternivå legger modellen opp til at det første semesteret (det syvende semesteret i det 

samlede studieløpet) skal inneholde tre ulike obligatoriske emner, hvorav to inneholder 
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rettsdogmatiske fag, og ett perspektivfag. På dagens femårige studieprogram omfatter det 

syvende semesteret (fjerde studieår, første semester) ett obligatorisk emne med 

rettsdogmatiske fag på 30 studiepoeng. Grunnen til at modell A legger opp til en deling i to 

obligatoriske emner på 10 studiepoeng hver, er at dette gir større fleksibilitet i modellen for å 

plassere ulike fag som ikke naturlig hører sammen i ett emne, på masternivå. 

 

Masterprogrammet i modell A, andre semesteret (det åttende semester i det samlede 

studieløpet) har kun valgemner eller utvekslingsmulighet. Det skiller seg fra det åttende 

semester (fjerde studieår, andre semester) i dagens studieordning, som består av ett 

obligatorisk emne med metode og etikk (10 studiepoeng), ett semi-obligatorisk emne hvor 

studentene må velge mellom ett av tre perspektivfag (10 studiepoeng), og ett valgemne (10 

studiepoeng). Det obligatoriske og det semi-obligatoriske innslaget i studiet vil bli redusert 

ved at modell A kun har valgemner eller mulighet for utveksling på masterprogrammets 

andre semester. De to siste semestrene vil være identiske med de to siste semestrene i dagens 

masterprogram. 

 

Det som er beskrevet ovenfor viser at modell A legger opp til en reduksjon av de obligatoriske 

og semi-obligatoriske emner på studiet med til sammen 30 studiepoeng (10 studiepoengs 

reduksjon i sjette semester, og 20 studiepoengs reduksjon i åttende semester). Det betyr at 

det ved en omlegging til modell A må foretas et valg mellom to alternativer: 

 

Det ene alternativet er at de studiepoeng som i dag er allokert til det enkelte fag justeres. Da 

vil alle de fag som i dag inngår i obligatoriske emner kunne få plass i de emner som er 

obligatoriske i modell A, altså i en ramme som er 30 studiepoeng mindre. Dersom man 

foretar en slik justering i omfanget målt i studiepoeng, kan modell A gi den samme faglige 

bredde som dagens studieprogram. Men det vil samtidig medføre den ulempe at dybden i 

enkelte fag må bli noe mindre enn i dag.  

 

Det andre alternativet er at noen av de fag og emner som i dag er obligatoriske plasseres som 

valgemner. Da vil ikke alle studentene få den samme faglige bredden som i dag, men de vil få 

den samme dybde som i dag, på de fag og emner som blir obligatoriske. Hensynet til den 

juridiske modningen kan tilsi at en slik modell er å foretrekke, dersom fakultetet for øvrig er 

villig til å ta belastningen med å redusere antall obligatoriske fag. Med et slikt opplegg vil den 

enkelte students faglige bredde være avhengige av hvilke valgemner de tar. Men i en 

studieordning basert på modell A kan det også legges føringer for valgmulighetene, slik at det 

sikres en god balanse mellom bredde og dybde i sammensetning av ulike valgemner.  

  

Det at de fagene som i dag er en del av de tre første studieårene, med modell A, legges til 

bachelornivå, istedenfor et masternivå vil formelt innebære andre krav til nivåbeskrivelser av 

læringsutbytte i henhold til beskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Reelt sett 

behøver ikke dette ha noe å si for kvaliteten på emnene. Det vil likevel fortsatt være mulig å 

stille de samme krav som i dag, slik vi har beskrevet ovenfor i kapittel 8.   

 

Modellen åpner for 10 studiepoengs valgemne på bachelornivå og en bacheloroppgave, som 

eventuelt kan kombineres med et obligatorisk emne. Det selvstendige arbeidet med å utforme 

en juridisk tekst av et visst omfang kan bidra til at studentene får et mer bevisst forhold til 

rettskildebruk og argumentasjon, i tillegg til å oppøve evnen til skriftlig fremstilling av 

juridisk fagstoff.   
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Når det gjelder konsekvensene for kvalitet på de to siste årene i det samlede studieløpet, 

innebærer modell A at det blir større mulighet for valgfrihet og fordypning.  Det vil kunne 

styrke kvaliteten i den forstand at studentene får større anledning til faglig fordypning og 

spissing av sin kompetanse. Samtidig vil det gå noe på bekostning av den kvalitet som ligger i 

at studiet er bredt anlagt. 

 

En omlegging av studiet til modell A vil innebære at de formelle kravene til fagmiljøet og 

førstestillinger på de tre første årene vil bli lavere. Dette behøver ikke få noen konsekvenser i 

praksis, siden det er tale om minimumskrav som hver enkelt institusjon kan overoppfylle.  

 

Modell A gir ikke større muligheter for mobilitet for andre studenter eksempelvis på 

enkeltemner, da emnestrukturen i stor grad beholdes som i dag. Imidlertid vil et definert 

bachelor- og masternivå kunne være en fordel for enklere å plassere studenter som velger 

utveksling som en del av sitt studieløp på riktig nivå.  

 

En modell slik som det legges opp til her med mange obligatoriske elementer på bachelornivå, 

vil kunne medføre at opptaket til masterdelen krever en svært lik bachelorgrad som vår egen, 

og vil kunne innebære at søkere fra andre læresteder i Norge og utlandet med en noe annen 

oppbygning av bachelorgraden ikke kvalifiserer til opptak til mastergraden.  

 

11.2.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Modell A har en oppbygning som likner dagens studiemodell med en emnestruktur med 

mange større obligatoriske emner, og man kan se for seg at undervisningstilbud og 

eksamensmodell i stor grad kan beholdes som i dag. 

 

Som nevnt i kapittel 7.4 har arbeidsgruppen fått bistand fra økonomiseksjonene til å regne på 

de ulike kostnadsdriverne ved endring av studiemodell. I Vedlegg 2 – Kostnadsberegninger 

er et foreløpig overslag at 3+2-modell variant A medfører en merkostnad sammenliknet med 

dagens studiemodell på cirka kr. 1,7 millioner per år.  

 

Beregningene har tatt utgangspunkt i at opptaksrammen til henholdsvis bachelor- og 

masterprogrammet holdes likt på 430 studenter per år for begge program.  

Som vedlegget viser, vil en 3+2-modell innebære økte opptakskostander ved at søkere til 

masterprogrammet må vurderes. Veiledning og sensur av bacheloroppgave legger også beslag 

på egne ressurser i form av merkostnader til faglig arbeid og administrasjon. Veiledning og 

sensur av masteroppgave blir som i dag, men kostnaden er størst på 60-poengsoppgaven. 

Ved beregningen av kostnader er det forutsatt at det er samme andel som i dag som skriver 

60 studiepoengs oppgave (det vil si ca. 10 %). Utstedelse av eget vitnemål for 

bachelorkandidater gir også en administrativ merkostnad.   

 

I og med at 3+2-variant A legger opp til få og store eksamener, gir denne modellen forholdvis 

lave sensurkostnader. På masternivået der det legges opp til flere valgemner enn per i dag, vil 

dette gi noe lavere kostnader enn i dag dersom undervisningstilbud og eksamensform 

opprettholdes som i dag.  

 

Hvor ressurskrevende overgangsordningene vil være, er avhengig av en rekke faktorer knyttet 

til blant annet fagfordelingen i henholdsvis bachelor- og masterprogrammet sett opp mot 
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dagens ordning. I overgangen mellom 2004-ordningen og dagens studieordning kunne 

studentene forholdsvis enkelt fullføre sin påbegynte utdanning i ny studieordning. Det ble 

valgfritt for studentene om de ville følge ny eller gammel ordning, for å gjøre det mest mulig 

fleksibelt for studentene som var midt i løpet. En omlegging av studiemodell til en 3+2-

modell vil heller ikke nødvendigvis innebære så store endringer at studentene må fullføre 

påbegynt løp, men dette vil som nevnt avhenge av fagfordelingen gjennom løpet. Det må 

uansett legges til rette for at studentene som har fått opptak til den femårige graden må få 

garantert plass til masterprogrammet.  

 

Når det ellers gjelder overgangsordninger for studenter som er tatt opp til det femårige løpet, 

er det klart at fakultetet ikke kan fastsette regler som har tilbakevirkende kraft, og dermed 

heller ikke endre regelverket underveis dersom det medfører ulemper for studentene og 

innsnevrer deres rettigheter. Hvor lenge studentene kan beholde denne retten er det ikke 

klare regler for, men må vurderes ut fra hva som vil være rimelig for UiO og for studentene.  

 

En overgangsordning må sikre at studentene kan fullføre emner/studieår på en god måte, og 

må sikre ulike typer forsinkelser på en rimelig måte. Både for fakultetet og for studentene er 

det en stor fordel med en enkel, kortvarig og "smidig" overgangsordning. Og det forutsetter at 

studentene ikke får vanskeligheter med studieløpet. Derfor er det viktig å ha et enklest mulig 

reglement som er tydelig for studentene slik at de enkelt kan se når de går over til en ny 

ordning. Samtidig er det svært viktig at overgangsordningen er tilstrekkelig og lang nok til at 

det ikke oppstår problemer. 

 

Når det gjelder hensynet til overgangsordninger vil det naturlig nok være enklest at 

studieordningene ikke er for ulike. Jo større endringer, jo mer ressurskrevende og 

tidkrevende er det. 

 

Studiemodell A er forholdsvis lik eksisterende studiemodell, som vil tilsi en enklere 

overgangsordning enn ved større endringer.  Detaljene må utredes i sammenheng med at 

detaljene i modellen eventuelt konkretiseres, slik som fagfordeling og fagplassering. En 

omlegging til modell A vil imidlertid kunne innebære at enkelte fag som i dag er obligatoriske 

fag på 4. studieår legges til bachelornivået. En mulighet vil da kunne være å tilby 

spesialeksamener for studentene dette gjelder. Valgemner på bachelor- og masternivå kan 

være de samme som i dag og krever i så måte ingen overgangsordninger.   

 

11.2.4 Vurdering 

3+2-variant A kan bygges opp i stor grad som dagens studiemodell, som har klare fordeler 

med tanke på både overgangsordninger, ressursbruk og belastning på fagmiljøet ved en 

omlegging. Modellen kan også gi også gi mindre frafall enn dagens modell, som følge av 

avstigningsmuligheten etter tre år. 

Modell A legger videre til rette for avstigning etter tre år med grunnkompetanse innenfor et 

bredt spekter av juridiske emner. Det gis videre mulighet for å kvalifisere til de tradisjonelle 

juridiske yrkene ved å bygge på med masternivået der det også er anledning til i større grad 

en dagens modell å spesialisere seg gjennom flere studiepoeng med valgfrie emner. Det at 

spesialiseringen legges på masternivå vil kunne være en fordel da studentene etter fullført 

grunnutdanning i bachelorløpet vil ha et godt faglig grunnlag for å velge hvilke emner de 

ønsker å spesialisere seg i, noe som også kan gi bedre læringsutbytte for studentene 
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Modellen gir noe større muligheter for mobilitet enn dagens studieprogram, grunnet et 

klarere definert bachelor- og masternivå som gjør det enklere å plassere studentene på riktig 

nivå, men modellen gir ikke nødvendigvis større mulighet til å kombinere grader fra ulike 

læresteder enn dagens modell. Det legges ikke opp til utveksling på bachelornivå, kun 

masternivå. Studiemodellen gir heller ikke større anledning for studenter fra andre 

utdanningsinstitusjoner til å ta juridiske emner hos oss enn med dagens modell. Modell A 

åpner også for tverrfaglighet i graden, da valgemner på masternivå kan gi anledning til å ta 

ikke-dogmatiske emner som rendyrker metode, fremstillingsteknikk, eventuelt studier eller 

utøvelse av jus i praksis, eller rent ikke-juridiske valgemner som for eksempel økonomi, 

statsvitenskap eller historie.  

Det er også en del ulemper og kostnader knyttet til en eventuell omlegging til modell A, sett i 

forhold til å beholde en femårig integrert mastergrad. 

Med økte valgmuligheter dreies studiet også i noen grad bort fra en enhetlig 

generalistutdanning, som har vært en vanlig modell for jusutdanning i Norge og er ønsket av 

flere arbeidsgivere. Det kan sees som en reform som kommer på toppen av andre reformer, 

som bidrar til å svekke helheten i studiet. 

En omlegging kan også føre til økt karakterpress for å komme inn på masternivå, som igjen 

vil ha negative følger for studentmiljøet.  

Videre vil det påløpe kostnader ved en eventuell omlegging. I stedet for å bruke ressurser på å 

dekke kostandene, kunne ressursene vært investert i forbedringer av dagens modell.  

Det er også mulighet for å endre dagens femårige integrerte program slik at man i stor grad 

oppnår de samme muligheter som en eventuell omlegging til en 3+2-modell kan gi.  

Dersom det ikke blir adgang til å prioritere egne studenter ved opptak til mastergrad, og 

finansieringen av fakultetet svekkes ved en omlegging, vil dette også tale i mot at dagens 

studieordning erstattes av en 3+2-modell.  
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11.3 3+2 variant B 

11.3.1 Beskrivelsen av modellen 

For å legge til rette for mobilitet og tverrfaglighet på bachelornivå kan en mulig 

studieordning se ut som skissert nedenfor. Av skissen fremgår det hvordan en bachelorgrad 

kan bygges opp, og tre ulike alternative masterløp som studenter kan velge mellom etter 

bestått bachelorgrad. Alternativ 1 innebærer masteroppgave på 30 studiepoeng, Alternativ 2 

innebærer en masteroppgave på 60 studiepoeng, og Alternativ 3 er tilpasset studenter med 

bachelorgrad fra utlandet.  

 

Bachelorprogrammet: 

6. semester  

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling  

 

 

Obligatorisk emne med 

rettsdogmatiske fag 

 

Bacheloroppgave/obligatorisk 

emne med rettdogmatiske fag 

5. semester  

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling 

 

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling 

 

 

Juridisk eller ikke-juridisk 

valgemne/utveksling 

 

4. semester  

Obligatorisk emne med 

rettsdogmatiske fag  

 

 

Obligatorisk emne med  

rettsdogmatiske fag 

 

Obligatorisk emne med  

rettsdogmatiske fag 

3. semester  

Ex. fac.  

 

 

Obligatorisk emne med  

rettsdogmatiske fag 

 

Obligatorisk emne uten 

rettsdogmatikk 

 

 

2. semester 

 

Obligatorisk emne med  

rettsdogmatiske fag 

 

 

Obligatorisk emne med  

rettsdogmatiske fag 

 

Obligatorisk emne med  

rettsdogmatiske fag 

 

1. semester 

 

Ex. phil 

 

 

Obligatorisk emne uten 

rettsdogmatikk 

 

 

Obligatorisk emne med 

rettsdogmatiske fag 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

Masterprogram (Alt B1): 

 
4. semester  

Masteroppgave (30 studiepoeng) 

 

3. semester  

Juridiske valgemner/ 

utveksling  

 

 

Juridiske valgemner/ 

utveksling 

 

 

Juridiske valgemner/ 

utveksling 

 

2. semester  

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag (30 studiepoeng) 

1. semester  

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag (30 studiepoeng) 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 
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Masterprogram (Alt B2): 

 
4. semester 

 

 

 

 

Masteroppgave 

 (60 studiepoeng) 

 

 

3. semester:  

2. semester  

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag (30 studiepoeng) 

1. semester  

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag  (30 studiepoeng) 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

Masterprogram (Alt B3): 

 
4. semester  

Masteroppgave  

(30 studiepoeng) 

 

3. semester  

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag (30 studiepoeng) 

2. semester  

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag  (30 studiepoeng) 

1. semester  

Obligatorisk emne med rettsdogmatiske fag  (30 studiepoeng) 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

11.3.2 Konsekvenser for faginnhold og kvalitet 

En omlegging av dagens femårige masterprogram til modell B vil få store konsekvenser for 

faginnhold.  

 

For å legge til rette for mobilitet og tverrfaglighet på bachelornivå legger modellen opp til at 

de obligatoriske emnene skal være på 10 studiepoeng, mens de fleste emnene i dag er på 20 

eller 30 studiepoeng. Det betyr at de eksisterende emnene på dagens studieprogram må deles 

opp i mindre enheter enn i dag.  Modellen legger også opp til en vesentlig reduksjon i 

obligatoriske emner med rettsdogmatiske fag sett i forhold til de tre første årene av dagens 

studieprogram.  

 

I modell B er det 40 studiepoeng valgemner og/eller utveksling i de tre første årene, i tillegg 

til to emner på 10 studiepoeng hver som ikke er rettsdogmatiske, det vil si emner på til 

sammen 60 studiepoeng med fag som ikke er rettsdogmatiske (sett bort fra Ex.phil og Ex. 

fac). Dette står i motsetning til dagens studieprogram hvor det er 10 studiepoeng valgemner i 

løpet av de tre første studieårene. 
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Selv om modell B vil gi en vesentlig reduksjon av obligatoriske emner med rettsdogmatiske 

fag sett i forhold til de tre første årene av dagens studieprogram, legger den samtidig opp til 

en økning i omfang av obligatoriske emner med rettsdogmatiske fag mot slutten av studiet. 

Sett under ett er det i dagens femårige studieprogram kun ett 30 studiepoengs emne med 

obligatoriske rettsdogmatiske fag i de to siste studieårene, mens modell B legger opp til 60 

studiepoeng emner med obligatoriske rettsdogmatiske fag.   

 

I motsetning til dagens femårige masterprogram åpner modell B for at studenter kan ta 

valgemner eller få godkjent utveksling til programmer som ikke er juridiske i løpet av studiets 

tre første år. En slik tverrfaglig åpning tidlig i studiet vil kunne gi studenter mulighet til å ta 

såkalte 40-grupper, emner på inntil 40 studiepoeng med andre fag som for eksempel 

statsvitenskap, økonomi, sosiologi eller historie.  

 

Modell B legger også opp til egne obligatoriske emner uten rettsdogmatikk. De kan for 

eksempel inneholde kurs i fremstillingsteknikk og gi anledning til å observere, analysere 

eventuelt utøve jus i praksis. Dette er pedagogiske elementer som også kan bakes inn i 

rettsdogmatiske fag, både i dagens studieordning og i modell A, beskrevet ovenfor. Men ved å 

ha egne emner hvor studentene ikke skal lære bestemt rettsdogmatiske fag kan kunnskap om 

metode og praktiske ferdigheter rendyrkes i større grad enn om det kombineres med læring 

av rettdogmatisk kunnskap. Samtidig kan man også gå glipp av viktig metodisk kunnskap og 

praktiske ferdigheter ved å frakoble metoden og ferdighetene fra de rettsdogmatiske fag. 

 

Samlet sett kan det bachelorprogram som er skissert i modell B gi studentene et godt 

grunnlag for å forstå juridisk metode, hva som særpreger juridisk fremstillingsform, hva 

juridiske ferdigheter består i, selv om studentene de tre første årene får færre og mindre 

rettsdogmatiske emner, enn i dagens studieordning og etter modell A.  

 

Modell B legger altså opp til en mer fleksibel grunnutdanning som vil gi studentene viktige 

metodiske ferdigheter, men er ikke noen rettsdogmatisk grunnutdanning slik det legges opp 

til under modell A, og som også dagens studiemodell gir. 

  

På samme måte som ved modell A vil modell B innebære andre formelle krav til 

nivåbeskrivelser av læringsutbytte i henhold til beskrivelsene i Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk.  Reelt sett behøver ikke dette ha noe å si for kvaliteten på emnene. 

Det vil likevel fortsatt være mulig å stille de samme krav som i dag, slik vi har beskrevet 

ovenfor i kapittel 8.  

 

Som modell A, vil modell B åpne for en bacheloroppgave, og bidra til samme styrking av 

kvalitet som beskrevet ovenfor i modell A.  

 

Når det gjelder konsekvensene for kvalitet på de to siste årene i det samlede studieløpet, 

innebærer modell B i motsetning til modell A ingen utvidet mulighet for valgfrihet og 

fordypning. Men modell B kan legge til rette for mer progresjon fordi bachelornivået har flere 

emner som har til formål å lære studenter å lære, heller enn å gi bred kunnskap om mange 

rettsdogmatiske fag. I modell B legges det opp til at flere av de «tunge» obligatoriske emnene 

som er nødvendig for gå inn i tradisjonelle jurist yrker, først tilbys på masternivå. Det betyr 

at det kan legges et forholdsvis stort faginnhold inn her, siden det forventes mer av 

studentene på masternivå.  
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På samme måte som en omlegging av studiet til modell A vil modell B innebære at de 

formelle kravene til fagmiljøet og førstestillinger på de tre første årene vil bli lavere. Dette 

behøver heller ikke i forhold til modell B å få noen konsekvenser i praksis, fordi det det er tale 

om minimumskrav som hver enkelt institusjon kan overoppfylle.  

 

Modell B gir større muligheter for mobilitet for egne og andre studenter på bachelornivå.  

 

Det vil til masteropptaket kunne være flere søkere som har annen bakgrunn enn kun 

juridiske fag som vil kvalifisere til opptak. I tillegg legger modellen opp til at også studenter 

med utenlandsk bachelorgrad skal kunne kvalifisere til opptak på masterdelen ved UiO 

(masteralternativ B3). Det er en vesentlig forskjell med modell B i forhold til dagens ordning 

at også utenlandske bachelorkandidater vil kunne ta en mastergrad ved UiO som etter dagens 

regelverk gir tilgang til juristyrker med lovbestemte krav til utdannelsen. 

 

En omlegging til en mer fleksibel bachelorutdanning som i modell B, vil kunne gjøre det 

vanskeligere for våre studenter fra bachelorprogram B å kvalifisere til opptak til master i 

rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø, dersom de opprettholder 

en bachelordel/tre første år av en femårig master som består hovedsakelig av de obligatoriske 

rettsdogmatiske fag.  

 

11.3.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som nevnt i kapittel 11.3.2 vil modell B medføre endringer i oppbygning av dagens 

studieprogram og faginnhold, og vil dermed også ha mer omfattende administrative 

konsekvenser, særlig i en overgangsperiode. 

 

Økonomiske konsekvenser for bachelorvitnemål, for bacheloroppgave og for masteropptak 

vil være de samme som for variant A. Se vedlegg 2. Et foreløpig overslag er at merkostnader 

ved modell B sammenlignet med dagens studiemodell er beregnet til ca. 2,6 mill. kr per år. 

 

I modell B er det i bachelorgraden lagt opp til flere og mindre emner. Dette gir økt kostnad 

knyttet til eksamensavvikling og sensur. Mange vil dessuten anse det som faglig uheldig å 

bryte eksamensordningen opp i enda mindre elementer enn det som følger av dagens modell 

med eksamen i hvert semester.  

 

Antall undervisningstimer er beregnet likt som i dag. Det legges i modell B opp til flere 

valgfrie emner, og dersom undervisningstilbudet for disse emnene er som dagens valgemner, 

vil disse emnene være mindre kostbare enn dagens obligatoriske emner.   

 

På masternivå er det lagt opp til flere studiepoeng med obligatoriske emner som vil være mer 

ressurskrevende enn dagens modell med flere valgemner på 4. studieår. 

 

For studiemodell B vil de samme generelle hensynene til overgangsordninger gjelde som 

beskrevet under modell A. Studiemodell B vil klart kreve mer omfattende 

overgangsordninger enn alternativ A, spesielt fordi bachelorløpet vil skille seg mer fra dagens 

ordning. I og med at faginnholdet ikke er definert, kan man se for seg at enkelte av de 

obligatoriske emnene vil kunne være tilsvarende dagens emner, men det vil uansett være 

behov for opprettelse av enkelte nye emner, som beskrevet over.  
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Masternivået vil ha flere obligatoriske elementer, og studentene på dagens ordning vil 

sannsynligvis ha alle de nødvendige grunnleggende juridiske forkunnskapene til 

masternivået. Det er derfor mulig å se for seg at masternivået i modell B kan innføres for 

studenter som er i løpet fra 1.-3. studieår, men dette er igjen avhengig av detaljene i 

fagfordelingen mellom de to nivåene.  

 

11.3.4 Vurderinger 

3+2-modell B skiller seg fra dagens studiemodell både med tanke på struktur og faginnhold, 

og vil derfor være mer ressurskrevende med tanke på overgangsordninger. Studiemodellen er 

også noe dyrere å drifte enn modell A og dagens studiemodell. Men som modell A kan modell 

B, ved å gi avstigningsmulighet etter tre år, gi mindre frafall. 

 

Som modell A gir den mulighet for avstigning til arbeidslivet, men med større vekt på metode 

og basisferdigheter enn rettsdogmatisk kunnskap. Det kan gjøre at det mer krevende for 

studenter som har gått igjennom modell B å gå rett inn stillinger som krever mer spesialisert 

juridisk kompetanse enn studenter som har gått igjennom modell A.  

 

Med stor vekt på metode og basisferdigheter, som også kan kombineres med andre ikke-

juridiske fag, kan likevel modell B, med et fordypningsemne, gjøre studentene godt rustet til 

å fungere i stillinger som krever kunnskap om et avgrenset rettsområde, og evne til å se 

retten i sammenheng med andre faglige disipliner.  

 

Oppbygningen og tverrfagligheten i modell B gjør denne også mer fleksibel og enklere å 

kombinere med annen utdanning på bachelor- og masternivå.  

 

Studentene vil etter bachelornivå ikke ha den samme bredden i sin rettdogmatiske kunnskap 

som ved modell A, da flere av dagens obligatoriske emner blir endret eller lagt på masternivå.  

Men de obligatoriske emnene på masternivået vil sikre den nødvendige kompetansen som 

kvalifiserer for yrker som advokat, dommer og påtalejurist, også for studenter som ikke har 

tatt de første årene ved UiO.  

 

Som ved en eventuell omlegging til modell A, vil også en omlegging til modell B ha noen 

ulemper.  

Ved å åpne for å ta andre fag som del av bachelorgraden økes valgmulighetene, med den følge 

at studiet i noen grad dreies bort fra en enhetlig generalistutdanning, som har vært en vanlig 

modell for jusutdanning i Norge, og er ønsket av flere arbeidsgivere. Det kan, som ved en 

omlegging til modell A, sees som nok en reform, som kommer på toppen av andre, som kan 

ha bidratt til å svekke helheten i studiet. 

En omlegging, også til modell B kan føre til økt karakterpress for å komme inn på masternivå, 

som igjen vil ha negative følger for studentmiljøet.  

Det vil påløpe kostnader ved en eventuell omlegging. I stedet for å bruke ressurser på å dekke 

kostandene, kunne ressursene vært investert i forbedringer av dagens modell.  

Og dersom det ikke blir adgang til å prioritere egne studenter ved opptak til mastergrad, og 

finansieringen av fakultetet svekkes ved en omlegging, vil dette også tale i mot at dagens 

studieordning erstattes av en 3+2-modell. 
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Langt på vei vil det også være mulig å endre dagens femårige integrerte program slik at man i 

dagens modell oppnår de samme muligheter som en eventuell omlegging til 3+2 kan gi. Men 

den mulighet for tverrfaglighet og utveksling som Modell B legger opp til, ved at fakultetets 

studenter kan ta såkalte 40-grupper på bachelornivå, og at andre studenter kan ta 40 grupper 

ved fakultetet, kan være vanskeligere å få til med et femårig integrert masterprogram.   

Modell B ser også ut til å skille seg vesentlig fra den modell som Bergen vurderer å gå over til. 

Og i og med at Tromsø ikke har signalisert planer om umiddelbar omlegging vil en omlegging 

til modell B i Oslo skape større forskjeller mellom utdannelse av juridiske kandidater. 

Mindre emner gir også flere eksamener som både øker arbeidsbyrden for ansatte og gir 

studentene mindre frihet. Det kan også bidra til at studentene blir dårligere rustet til å se de 

enkelte fag i sammenheng med hverandre. 
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11.4 Suppleringsopptaksmodellen  

11.4.1 Beskrivelse av modellen 

Denne modellen er identisk med dagens modell, med tillegg av suppleringsopptak mellom 3. 

og 4. studieår. Det kan også gjøres endringer i dagens modell ved en eventuell omlegging til 

et suppleringsopptak, men det har ligget utenfor denne arbeidsgruppens mandat å vurdere.  

 

10. semester 

 

 

Masteroppgave  

 

9. semester 

 

 

Juridisk valgemne/ 

Masteroppgave 

 

Juridisk valgemne/ 

Masteroppgave 

 

Juridisk valgemne/ 

Masteroppgave 

 

8. semester 

 

 

Obligatorisk 

 

Semi-obligatorisk 

 

Juridiske valgemne 

 

7. semester 

 

 

Obligatorisk 

 

6. semester 

 

 

Obligatorisk 

 

 

Juridisk valgemne 

 

5. semester 

 

Obligatorisk 

 

 

 

4. semester 

 

 

Obligatorisk 

 

 

3. semester 

 

 

Ex. fac 

 

Obligatorisk 

 

 

2. semester 

 

Obligatorisk 

 

 

1. semester 

 

 

Ex. Phil 

 

Obligatorisk 

 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

 

11.4.2 Konsekvenser for faginnhold og kvalitet 

Dagens studiemodell har en oppbygning med stor grad av obligatoriske emner med 

rettsdogmatisk innhold til og med 4. studieår. Det er 190 studiepoeng med obligatoriske 

emner, 10 studiepoeng med semi-obligatoriske emner og 50 studiepoeng med juridiske 

valgemner, hvorav 10 på bachelornivå. I tillegg utgjør Ex. phil og Ex. fac 10 studiepoeng hver 

og masteroppgaven enten 30 eller 60 studiepoeng. Ved valg av 60-

studiepoengsmasteroppgave bortfaller 30 studiepoeng valgemner på masternivå.  Det er 

mulighet for studentene å dra på utveksling til et annet universitet etter 3. studieår som 

alternativ til 30 studiepoeng valgemner.  

Dagens studiemodell er en integrert femårig modell. Den sikrer studentene et studieløp frem 

til oppnådd mastergrad. Den er forholdsvis lukket i den forstand at det er studenter med 

Suppleringsopptak 
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studierett på programmet som har anledning til å ta alle studiets emner. Det er for studenter 

fra andre læresteder kun mulig å følge valgemner.  Studiet er et integrert løp og gir derfor 

ikke muligheter for avstigning underveis, med unntak av muligheten for å få en fritt 

sammensatt bachelorgrad ved UiO, dersom beståtte emner fra rettsvitenskapsstudiet 

kombineres med emner fra andre studieprogram. Videre er det liten grad av tverrfaglige 

innslag i studiet, med unntak av perspektivfagene. Alle valgemner er juridiske emner.  Som 

nevnt i kapittel 5.4 kan studenter fra andre juridiske læresteder få godskrevet tilsvarende 

emner fra annen høyere utdanning, og på den måten få mulighet til å bygge på tidligere 

oppnådde studiepoeng i vårt integrerte løp (innpasningsopptak). Studentene må søke om 

opptak via samordnet opptak på grunnlag av sine videregående karakterer, og ikke basert på 

karakterer fra annen høyere utdanning.  

Et suppleringsopptak skiller seg fra dagens innpasning ved at opptaket vil foregå på 

bakgrunn av oppnådde resultater fra annen høyere utdanning. Gangen i et suppleringsopptak 

er beskrevet i kapittel 9.4. Et suppleringsopptak vil både kunne sikre tilstrekkelig antall 

studenter gjennom studieløpet i forhold til gitt opptaksramme/måltall for studenter og det vil 

kunne gi muligheter for søkere med juridisk utdanning fra andre læresteder å komme inn på 

vårt integrerte masterstudium. Som tidligere nevnt har Universitetet i Tromsø en ordning for 

suppleringsopptak der de tar inn studenter til alle sine avdelinger fra 2. avdeling, for å 

kompensere for frafallet underveis.  

Slik arbeidsgruppen ser det vil et suppleringsopptak være aktuelt for oss dersom den 

opprinnelige opptaksrammen følges og det ikke overbookes med for mange studenter ved 

opptak til 1. studieår. Ved en stor overbooking av studenter, vil det ikke nødvendigvis være 

studieplasser å lyse ut til et suppleringsopptak, som beskrevet i kapittel 9.4. 

Et suppleringsopptak vil ikke nødvendigvis føre med seg mer komplisert saksbehandling i 

forhold til godskriving av emner enn det er i dag, Man kan se for seg at det foretas 

forhåndsvedtak med tanke på hvilke emner/studieprogram som vil kunne kvalifisere til 

opptak. Det vil imidlertid kreve økte ressurser med tanke på forarbeid og beregning av hvor 

mange plasser som er tilgjengelig hvert semester, samt selve gjennomføringen av opptaket 

som vil foregå lokalt på fakultetet og likne saksgangen i et ordinært masteropptak. Et 

suppleringsopptak til de siste to studieårene vil kunne være svært attraktivt for studenter 

med bachelorgrad i rettsvitenskap.  

Oppsummert vil et suppleringsopptak kunne gi de beste studentene med juridisk 

grunnkompetanse fra andre læresteder mulighet til å fullføre en mastergrad i rettsvitenskap, 

og det vil videre sikre at vi har nok studenter til enhver tid dersom studenter faller fra tidlig i 

løpet. Det vil kunne bli et større behov for suppleringsopptak dersom det også innføres en 

avstigningsmulighet for studentene, slik som det foreslås i innstillingen fra Bergen. Dette 

omtales nærmere i neste kapittel.  

11.4.3 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Kostnadsberegningene i vedlegg 2 viser at et suppleringsopptak vil få konsekvenser i form av 

økte kostnader til behandling av søknader om opptak. Få og store emner gir lavere 

sensurkostnader, og det vil ikke påløpe kostnader til veiledning og sensur av bacheloroppgave, 

eller utstedelse av bachelorvitnemål. Foreløpig overslag over merkostnader sammenlignet 

med dagens studiemodell blir dermed kun opptakskostnader og er beregnet til ca. 130 000 kr 

pr år. Det vil med denne modellen ikke være behov for overgangsordninger. Dersom det også 
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legges opp til en avstigningsmulighet med utstedelse av bachelorvitnemål, vil det påløpe noen 

kostander til dette som ikke er innberegnet her. 

   

11.4.3 Vurderinger 

Suppleringsopptaket vil kunne være fordelaktig for noen av de bachelorstudenter som i dag 

står uten tilbud om studieplass på et masterprogram. Men med dagens økonomiske rammer 

og med den overbooking av studenter som har vært vanlig kan fakultet, gjennom et 

suppleringsopptak kun gi et tilbud til en svært liten andel av bachelorstudentene.  

  

11.5  Sammenligning av økonomiske konsekvenser 
Vedlegg 2 viser de økonomiske beregningene. Siste kolonne viser merkostnadene ved hver 

enkelt modell sammenlignet med dagens studiemodell.  

 Alternativ A har en merkostnad på ca. 1,7 mill. kr årlig 

 Alternativ B har en merkostnad på ca. 2,6 mill. kr årlig 

 Suppleringsopptaksmodellen har en merkostnad på ca. 130 000 kr årlig (uten 

avstigningsmulighet) 

Totale variable kostnader i dagens studiemodell er beregnet til ca. 42 mill. kr, hhv. ca. 16 mill. 

kr i sensurkostnader og ca. 26 mill. kr. i undervisningskostnader. Det betyr at merkostnaden 

ved å innføre alternativ B, som er det dyreste, vil tilsvare en økning på ca. 6 %.   

Kostnadsberegningene som er foretatt er kun overslag som det vil være nødvendig å utrede 

nærmere dersom en eventuell omlegging av studiet blir aktuelt.  

 

I utregningene er opptaksrammen dimensjonert som i dag med 430 studenter per år på både 

bachelor- og masternivå. De estimerte kostnadene varierer etter hvor stor opptaksrammen 

settes for henholdsvis bachelor- og masternivå. Det største utslaget vil være for modell B som 

vil være dyrere med en stor bachelorramme og betraktelig rimeligere med en stor 

opptaksramme på masternivået på grunn av kostnader knyttet til eksamen og sensur.   

 

11.6 Bergensmodellen 

11.6.1 Bakgrunn 

Som redegjort for ovenfor i kapittel 1 arbeides det i Bergen med en ny studiereform. Denne 

foreslåtte reformen har en rekke komponenter som går vesentlig lenger i å endre studiet enn 

det denne arbeidsgruppen har mandat til å vurdere.  Videre er det fortsatt flere detaljer i den 

foreslåtte Bergensreformen som fortsatt er under utredning. På den bakgrunn har ikke 

arbeidsgruppen gått inn på noen analyse av konsekvenser av å innføre tilsvarende reform ved 

fakultetet i Oslo. I det følgende presenteres kun noen hovedpunkter i de elementene i den 

foreslåtte reformen som har særlig betydning for vurdering av om rettsstudiet bør deles i to 

nivåer, og hvilke konsekvenser den foreslåtte reformen i Bergen kan ha for fakultetet i Oslo.   

11.6.2 Beskrivelse av modellen 

Forslaget som er fremlagt i Bergen og som det arbeides med å utrede nærmere er å fortsette 

med et 5-årig masterstudium i rettsvitenskap, men med vesentlige endringer. Studiemodellen 

er lagt opp slik at det på de første tre årene i stor grad er obligatoriske emner som favner alle 
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de emner som anses som det som bør være felles for alle jurister. Etter de tre første årene 

legger forslaget opp til å gi studenter som velger å avslutte studiet en avstigingsmulighet med 

en bachelorgrad i rettsvitenskap. Som tidligere nevnt har Bergen fått klarsignal fra 

departementet om at de har anledning til å gi en slik grad så lenge det følger eventuelle krav i 

lokale forskrifter. Masterdelen er foreslått med tre eller fire ulike spesialiseringer som i 

hovedsak vil fylle fjerde studieår. Femte studieår vil bestå av valgbare emner som kan 

studeres innen samme fagområde som fjerde år, for ytterligere fordypning, eller innenfor 

andre fagområder, for bredde. Også masteroppgaven kan skrives innenfor eller utenfor 

spesialiseringsfeltet. 

 Den foreslåtte Bergensmodellen kan grafisk fremstilles slik:  

 

 
10. semester  

30 studiepoengs Masteroppgave/utveksling 

 

9. semester 

 

 

 

30 studiepoeng spesialemner/utveksling/60 stp Masteroppgave 

 

8. semester 

 

 

 

 

60 studiepoeng linjefordypning 

 

 

 

7. semester 

 

6. semester  

Obligatorisk  

 

 

Obligatorisk 

 

Obligatorisk 

 

5. semester  

Obligatorisk/utveksling 

 

 

Ex.phil 

Rettsfilosofi/utveksling 

 

Valgemne/utveksling 

4. semester  

Obligatorisk 20 stp 

 

 

Obligatorisk 15 stp 

3. semester  

Obligatorisk 25 stp 

 

2. semester  

Obligatorisk 15 stp 

 

 

Obligatorisk 15 stp 

1. semester  

Ex.fac. Innføring i rettstudiet 

 

 

Obligatorisk  

 

Obligatorisk 

 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 

 

 

11.6.3 Mulige konsekvenser av en reform i Bergen   

Den studiemodellen som er foreslått i Bergen vil skille seg mer fra modellen i Oslo (og 

Tromsø) enn det som er tilfelle i dag med tanke på plassering, innhold og nivå på 

fagene/emnene. Det at studiemodellen blir mer ulik den i Oslo, vil kunne ha konsekvenser for 

mobilitet av studenter mellom fakultetene.   

Suppleringsopptak 

Bachelor-exit 
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Det at Bergen ikke legger opp til en formell deling i bachelor- og masterprogram, som 

innebærer et masteropptak til de siste to årene, gjør at det for våre studenter blir begrensede 

muligheter for å fullføre sin mastergrad i Bergen.  

 

Det er fremdeles uavklart om Bergen legger opp til suppleringsopptak og «bachelor-exit», og 

om det på den måten åpnes for plasser for studenter fra andre læresteder. Det er videre 

sannsynlig at de aller fleste studentene ønsker å fullføre mastergraden.  

 

Dersom forslaget om reform i Bergen vedtas, vil det kunne bli betydelige forskjeller mellom 

studiemodellen i Bergen og modellene i Tromsø og Oslo. Det kan gi grunnlag for å reise 

spørsmål om hva som ligger i graden «Master i rettsvitenskap», og om alle med graden kan 

fylle de samme funksjoner.  
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12. Avslutning 

 
Denne rapporten viser at en oppdeling av rettsstudiet i et bachelor- og masternivå først og 

fremst gir en ny mulighet for å dekke et eventuelt samfunnsbehov for personer med kortere 

juridisk utdannelse enn dagens jurister. To nivåer kan også gi større, og i alle fall andre, 

muligheter for spesialisering, mobilitet og tverrfaglighet enn dem som følger av dagens 

femårige integrerte masterprogram. Men mye taler for at mange av de mulighetene som en 

deling av rettsstudiet i to nivåer kan gi, også kan oppnås innenfor rammene av et femårig 

integrert masterprogram. Dessuten viser rapporten at en oppdeling av masterstudiet i to 

nivåer vil ha ulemper, og ikke minst kostnader.  

 

Rapporten viser at selv om en rekke land i Europa har innført 3+2-ordninger i rettsvitenskap, 

er erfaringene at de aller fleste av studentene, i hvert fall ved studiestedene i Danmark og 

Finland, fortsetter fra bachelor til master. Det betyr at i praksis brukes ikke mulighet for 

«exit» etter tre år i Norden. Basert på erfaringer fra de bachelorutdanninger i 

jus/rettsvitenskap som er etablert i Norge er det grunn til å tro at mulighet for bachelor-exit 

heller ikke vil være særlig praktisk i Norge. Av de over 200 studenter med bachelorgrad i 

jus/rettsvitenskap som utdannes hvert år ser det ut til at de aller fleste ønsker å fortsette med 

Master i rettsvitenskap. Arbeidsgivere har hittil vist liten interesse for bachelorkandidater i 

jus/rettsvitenskap. Det kan imidlertid endre seg i dersom arbeidsgivere blir mer kjent med 

bachelorjuristenes kompetanse. 

 

Det fremgår for øvrig av rapporten at hensyn til spesialisering, mobilitet og tverrfaglighet i 

noen grad kan tale for en omlegging av det femårige masterprogrammet til en 3+2-model. 

Selv om arbeidsgivere viser liten interesse for bachelorkandidater i jus/rettsvitenskap, kan 

samfunnet ha behov for personer med som tar juridiske fag som del av sin øvrige utdannelse, 

spesialister i visse juridiske fag eller tverrfaglige kombinasjoner. Og mobilitet kan tilføre 

studenter verdifulle komparative innsikter og erfaringer, og også bidra til å gi norske jurister 

en mer sammensatt bakgrunn. En oppdeling av det femårige masterprogrammet i to nivåer 

kan gjøre det enklere å dekke slike samfunnsbehov, og å legge til rette for mere mobilitet.  

 

Siden andre juridiske institusjoner i Europa, og andre studieprogrammer ved UiO og i Norge 

stort sett er bygget etter 3+2-modeller, vil det være enklere for fakultetet å legge til rette for 

utveksling med disse institusjonene og studieprogrammene dersom rettsstudiet her også 

bygges opp etter en 3+2-modell. En slik tilpasning vil kunne være mulig også innenfor 

dagens integrerte femårige modell, men det ligger utenfor arbeidsgruppens mandat å vurdere 

hvordan det eventuelt kan gjennomføres.  

 

Rapporten viser ellers at omlegging av andre fakultets studieprogram ved UiO til 3+2-

modeller har skapt utfordringer for studenter som ønsker å ta juridiske fag som del av sin 

øvrige utdannelse, i tverrfaglige kombinasjoner. Selv om det er enkeltemner som er åpne for 

andre fakulteters studenter, er disse emnene pr i dag ikke tilstrekkelig tilpasset såkalte 40-

grupper, det vil si emner på inntil 40 studiepoeng, som kan kombineres med de fleste 

bachelorgrader ved UiO. 
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Dersom fakultetet ønsker å gå videre med en omlegging av studiet til en 3+2-modell viser 

rapporten at det bør klargjøres hva som er formålet med omleggingen, da det vil være 

førende for hvordan de enkelte elementene i en slik modell skal utformes. Med en klargjøring 

av hva som eventuelt skal være formålet med en omlegging til en 3+2-modell kan de enkelte 

elementene i en konkret modell utredes nærmere, herunder fordeling av fag, studiepoeng, og 

pedagogisk opplegg, samt spørsmål om opptaksrammer for bachelor- og masternivå og andre 

forhold som påvirker finansering av og kostander ved en bestemt modell.  

 

Denne rapportens utredninger og vurderinger kan tjene som grunnlag for en bred diskusjon 

om hvorvidt fakultetet bør beholde det femårige integrerte masterprogrammet i 

rettsvitenskap eller gå over til en 3+2-modell, og i så fall hvilken form for 3+2-modell, og hva 

som skal være formålet med en slik omlegging. 

 

 

Oslo, 

25. juni 2015, 
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Vedlegg 1 – Opptaksrammer for bachelor og master: Effekt på finansiering  
 

1. Finansiering av et 5-årig masterstudie (dagens modell) med opptaksramme på 400 

hvert år 

 

 

 

 

2. Finansiering av bachelor og masterstudie med opptaksramme 500 hvert år på 

bachelor og 250 hvert år på master 

 

 

 

 

Finansiering beløp i 1000 kr

Inntekter studieplasser 2012 2013 2014 2015 2016 Prising beløp i 1000 kr 2016

Kat. A 159 -                                                         

Kat. B 121 -                                                         

Kat. C 81 -                                                         

Kat. D 58 -                                                         

Kat. E 2 000 49 97 602                                                    

Kat. F 40 -                                                         

Delsum                                                     97 602 

Inntekter studiepoengproduksjon 2012 2013 2014 2015 2016                                                       2 016 

Kat. A 83 -                                                         

Kat. B 63 -                                                         

Kat. C 42 -                                                         

Kat. D 30 -                                                         

Kat. E 1 500 1 500 1 500 25 38 192                                                    

Kat. F 21 -                                                         

Delsum                                                     38 192 

Totalsum studieplasser og studiepoengproduksjon                                                   135 795 

Antall studieplasser

Finansiering 

med 5-årig 

master

Antall studiepoeng

Finansiering beløp i 1000 kr

Inntekter studieplasser 2012 2013 2014 2015 2016 Prising beløp i 1000 kr 2016

Kat. A 159 -                                                         

Kat. B 121 -                                                         

Kat. C 81 -                                                         

Kat. D 500 58 28 940                                                    

Kat. E 49 -                                                         

Kat. F 1 500 40 59 583                                                    

Delsum                                                     88 523 

Inntekter studiepoengproduksjon 2012 2013 2014 2015 2016                                                       2 016 

Kat. A 83 -                                                         

Kat. B 63 -                                                         

Kat. C 375 375 375 42 15 765                                                    

Kat. D 30 -                                                         

Kat. E 25 -                                                         

Kat. F 1 125 1 125 1 125 21 23 315                                                    

Delsum                                                     39 080 

Totalsum studieplasser og studiepoengproduksjon                                                   127 604 

Antall studieplasser

Finansiering 

med 3+2 

ordning med 

2/3 av 

opptaksramme 

på BA og 1/3 

på MA

Antall studiepoeng
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Vedlegg 1 – Opptaksrammer for bachelor og master: Effekt på finansiering  
 

 

3. Finansiering av bachelor og masterstudie med opptaksramme 400 hvert år på 

bachelor og master 

 

 

4. Finansiering av bachelor og masterstudie med opptaksramme 286 hvert år på 

bachelor og 572 hvert år på master 

 

 

 

Finansiering beløp i 1000 kr

Inntekter studieplasser 2012 2013 2014 2015 2016 Prising beløp i 1000 kr 2016

Kat. A 159 -                                                         

Kat. B 121 -                                                         

Kat. C 81 -                                                         

Kat. D 800 58 46 304                                                    

Kat. E 49 -                                                         

Kat. F 1 200 40 47 666                                                    

Delsum                                                     93 971 

Inntekter studiepoengproduksjon 2012 2013 2014 2015 2016                                                       2 016 

Kat. A 83 -                                                         

Kat. B 63 -                                                         

Kat. C 600 600 600 42 25 225                                                    

Kat. D 30 -                                                         

Kat. E 25 -                                                         

Kat. F 900 900 900 21 18 652                                                    

Delsum                                                     43 877 

Totalsum studieplasser og studiepoengproduksjon                                                   137 847 

Antall studieplasser

Finansiering 

med 3+2 

ordning med 

lik 

opptaksramme 

på BA og MA

Antall studiepoeng

Finansiering beløp i 1000 kr

Inntekter studieplasser 2012 2013 2014 2015 2016 Prising beløp i 1000 kr 2016

Kat. A 159 -                                                         

Kat. B 121 -                                                         

Kat. C 81 -                                                         

Kat. D 1 144 58 66 215                                                    

Kat. E 49 -                                                         

Kat. F 858 40 34 081                                                    

Delsum                                                   100 297 

Inntekter studiepoengproduksjon 2012 2013 2014 2015 2016                                                       2 016 

Kat. A 83 -                                                         

Kat. B 63 -                                                         

Kat. C 858 858 858 42 36 071                                                    

Kat. D 30 -                                                         

Kat. E 25 -                                                         

Kat. F 644 644 644 21 13 336                                                    

Delsum                                                     49 407 

Totalsum studieplasser og studiepoengproduksjon                                                   149 704 

Antall studieplasser

Finansiering 

med 3+2 

ordning med 

2/3 av 

opptaksramme 

på MA og 1/3 

på BA

Antall studiepoeng
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Vedlegg 2 - Kostnader

Opptakskostnad BA-oppgave MA-oppgave Vitnemål

BA-opptak, 

antall 

studenter

MA-opptak, 

antall 

studenter

Antall 

søkere*

Opptaksk

ostnad**

Ant. emner 

10 STP

Ant. emner 

20 STP

Ant. emner 

30 STP

Sensurkostna

d emner

Veiledningsk

ostnad

Sensur 

kostnad

Oppgaves

tørrelse

Veiledningsk

ostnad Sensur kostnad

BA-vitnemål 

kostnad ***

Sum beregnede 

kostnadselementer

Merkostnad ut 

over dagens 

studiemodell

Stykkpris 480 650 775 900 1500 1 700 4500 5 000 488

A BA 430 4 2 3 2 945 500 645 000 731 000 209 625             

MA 1 386 9 0 0 2 258 100 30 1 737 000 1 930 000 -                     

MA 2 44 6 0 0 171 600 60 396 000 440 000

sum A 430 700 336 000 19 2 3 5 375 200 645 000 731 000 2 133 000 2 370 000 209 625             11 799 825                 1 744 450           

B BA 430 17 0 0 4 751 500 645 000 731 000 209 625             

MA 1 366 3 2 1 372 500 30 1 647 000 1 830 000

MA 2 44 0 0 2 79 200 60 396 000 440 000 -                     

MA 3 20 0 0 3 54 000 30 90 000 100 000 -                     

sum B 430 700 336 000 20 0 7 6 257 200 645 000 731 000 2 133 000 2 370 000 209 625             12 681 825                 2 626 450           

C Supplering 430 44 270 129 600 9 3 4 5 063 250

30 - 90%  

OG         

60 - 10% 2 133 000 2 370 000 9 695 850                   129 600               

* Anslag for antall søkere - alle som tar BA-grad her pluss 270 utenfra, og i alternativ C kun de sistnevnte.

** Stykkprisen for opptaksarbeid er basert på en times administrativt arbeid per søker timepris 400 kr. Det er lagt til 20% for å ta høyde for medvirkning fra vitenskapelig tilsatte.  

*** Stykkprisen for vitnemålsarbeid er basert på at dagens produksjon av ca 500 MA-vitnemål er anslått å kreve 0,5 årsverk i Eksamensseksjonen. Kostnad per årsverk 650.000.  

Har antatt at BA-vitnemål er enklerer og justert prisen til 75% av dagens MA-pris.

Sensur av ordinære emner
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Overbooking ved masterstudiet i rettsvitenskap. 

Hvert studieår overbooker fakultetet antall studieplasser i de studieprogrammene som tilbys 

gjennom Samordna opptak. Dette gjelder bachelor i kriminologi, bachelor i demokrati og 

rettigheter i informasjonssamfunnet, samt master i rettsvitenskap. 

Årsaken til at fakultetet overbooker er ønsket om at opptaksrammen er fylt selv om en del av de 

som takker ja til et studietilbud ikke møter til studiestart. Samtidig er det en del frafall underveis i 

studieprogrammene, og det har vært nødvendig å overbooke for å ta høyde for at studenttallet 

reduseres underveis i studiet. 

Fra studieåret 2009 ble opptaksrammen i Masterstudiet i rettsvitenskap redusert betraktelig. 

Grunnen til dette var bl.a. en rapport fra NOKUT som kartla at forholdstallet mellom antall lærere 

og studenter på studieprogrammet var for lavt. Studieprogrammets opptaksramme totalt ble 

redusert fra 585 til 400 studieplasser. I 2011 ble fakultetet tildelt 30 nye studieplasser i 

masterstudiet i rettsvitenskap i statsbudsjettet, slik at det totalt sett er 430 studieplasser i 

masterstudiet i rettsvitenskap.                                      

Selv om opptaksrammen ble redusert betraktelig i 2009, har fakultet fortsatt å overbooke mye. 

Opptakstallene fra 2005-2015 er som følger:  

Dato: 
15.06.2016  

   

 Opptaksramme Tilbud Jasvar Møtt 

2015 (H-15 og V-16) 430 782   609 511 

2014 (H-14 og V-15) 430 784 604 545 

2013 (H-13 og V-14) 430 807 651 577 

2012 (H-12 og V-13) 430 808 647 552 

2011 (H-11 og V-12) 430 801 627 555 

2010 (H-10 og V-11) 400 711 558 480 

2009 (H-09 og V-10) 400 686 539 466 

2008 (H-08 og V-09) 585 964 815 720 

2007 (H-07 og V-08) 590 777 665 570 

2006 (H-06 og V-07) 590 782 673 572 
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Som det fremgår av tabellen over har overbookingen til studieprogrammet vært høyt i mange år. 

Selv om opptaksrammen ble redusert i 2009, har antall møtt vært så å si det samme som før 

reduksjonen. Unntaket er studieåret 2008/2009, da overbookingen var på sitt høyeste, samt 

studieåret 2005/2006.  

Det har de siste årene kommet signaler fra sentralt hold om at Det juridiske fakultet overbooker for 

mye i forhold til opptaksrammen på masterstudiet i rettsvitenskap. Det har ikke vært noen reell 

endring i antall studenter siden fakultetet fikk lavere opptaksrammer i 2009. Av denne grunn 

reduserte fakultetet overbookingen på masterstudiet i rettsvitenskap for studieåret 2014/2015, fra 

å gi ca. 800 tilbud til 784 tilbud. Dette ble videreført for studieåret 2015/2016, da totalt 782 tilbud 

ble gitt.  

I tabellen under vises antall studenter som har møtt i forhold til antall tilbud som har blitt gitt de 

siste tre høstopptakene, samt frafall utover masterstudiet i rettsvitenskap. 

 

2005 (H-05 og V-06) 590 859 764 683 

Master i rettsvitenskap, 

opptak HØST 

Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 

Opptaksramme 220 220 220 

Overbooking  192 178 177 

Antall tilbud gitt 412 398 397 

Antall Ja-svar 315 288 281 

Møtt til studiestart  286  248 248 

Antall på 2. semester 249 215 229 

Antall på 3. semester 216 197  

Antall på 4. semester 214 195  

Antall på 5. semester 205   

Antall på 6. semester 201   

Frafall fra studiestart til dags dato 29 % 21 % 8 % 
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Antall møtt av mottatt tilbud de siste fem årene: 

Master i rettsvitenskap, opptak HØST % møtt av mottatt tilbud 

2011 65 % 

2012 69 % 

2013 69 % 

2014 62 % 

2015 62 %  

 

I tabellen under vises antall studenter som har møtt i forhold til antall tilbud som har blitt gitt de 

siste tre våropptakene, samt frafall utover masterstudiet i rettsvitenskap. 

Master i rettsvitenskap, 

opptak VÅR 

Vår 2014 Vår 2015 Vår 2016 

Opptaksramme 210 210 210 

Overbooking  182 171 173 

Antall tilbud gitt 392 381 383 

Antall Ja-svar 338 317 326 

Møtt til studiestart 281 273 257 

Antall på 2. semester 252 246  

Antall på 3. semester 239 239  

Antall på 4. semester 229   

Antall på 5. semester 222   

Frafall fra studiestart til dags dato 19 %         13 %              1 % 
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Antall møtt av mottatt tilbud de siste fem årene: 

Master i rettsvitenskap, opptak VÅR % møtt av mottatt tilbud 

2012 73 % 

2013 68 % 

2014 72 % 

2015 72 % 

2016 67 % 

 

Som vi ser av tabellene over er det en del som får tilbud om studieplass, som ikke møter til 

studiestart. Videre er det en del frafall underveis i studiet, særlig mellom første og andre semester. 

Grunnet den høye overbookingen er opptaksrammen fylt de første semestrene i studieprogrammet. 

For studieåret 2016/2017 har dekanatet vedtatt å redusere overbookingen ytterligere, og totalt 750 

tilbud vil gis. 
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Dato: 9. juni 2016 

Økonomiske sider ved suppleringsopptak og andre forhold ved opptak til 

masterstudiet i rettsvitenskap 

1. Kostnader ved suppleringsopptak – alle studieår 

 

Konsekvenser ved suppleringsopptak ble beskrevet i rapport om «Utredning av 3+2 modeller» 

2015. Økonomiske konsekvenser er at det blir opptakskostnader ved at søkere til 

suppleringsopptaket til MA må vurderes. Her ble det forutsatt et suppleringsopptak etter 3. 

studieår og at opptaksrammen overholdes, dvs. ingen overbooking. Gitt dette ville veiledning og 

sensur av MA-oppgave blir som i dag, men kostnaden er størst på 60-poengsoppgaven. Totale 

merkostnader ved en slik modell sammenlignet med dagens studiemodell blir dermed kun 

opptakskostnader og ble beregnet til ca. 130 000 kr pr år. Ved suppleringsopptak på hvert studieår 

fra 2. studieår til 5. studieår vil kostnadsøkningen bli på ca. 520 000 kr pr år, forutsatt samme 

arbeidsmengde og antall søkere på hvert år.  

Dersom det i tillegg overbookes slik at opptaksrammen ikke overholdes, så vil opptakskostnaden 

bli den samme, men kostnad til sensur og veiledning vil øke. 

Forutsetninger: 

 Stykkprisen for opptaksarbeid er basert på en times administrativt arbeid per søker 

timepris 400 kr. Det er lagt til 20% for å ta høyde for medvirkning fra vitenskapelig tilsatte.   

 Antall søkere er anslått til 270 stk 
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2. Finansiering av jusstudiet 

 

Tre nivåer av finansieringsmodeller: 

 

 

 

 

 

 

Kunnskapsdepartementet (KD) finansierer universiteter og høyskoler basert på bl.a. antall 

studieplasser og studiepoengproduksjon. 

Universitetet i Oslo (UiO) har en lignende modell for finansiering av fakultetene ved UiO. 

Fakultetene har egne modeller for fordeling internt på fakultetet som avviker fra KD- og UiOs 

modeller i mindre og større grad. Juridisk fakultet har en enkel fordelingsmodell pga at mye av 

virksomheten er sentralisert og styres på fakultetsnivået. 

Dagens modell 

Studier og finansieringskategorier i KDs modell: 

 

KD 

UIO 

Fakultet 
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KDs modell er foreslått endret. Dersom forslaget iverksettes vil antall kategorier reduseres fra 6 til 
4 - 1) teorifag 2) utdannings- og velferdsfag 3) laboratorie- og utstyrskrevende fag og 4) kliniske- 
og kunstfag. Masterstudiet i rettsvitenskap vil her bli plassert i kategori 1 for teoristudier.  Videre 
vil kandidatproduksjon vil komme inn som et resultatelement i tillegg til studiepoengproduksjon.  
Det antas at effekten vil være moderat av endringen, men det kan tenkes at det vil gjøre det noe 

mer gunstig med en 3+2 ordning siden man vil få kandidatproduksjon på to nivåer og dermed også 

få noe uttelling for studenter som ikke tar alle 5 år. 

For øvrig inngår ikke vurdering av ny modell i scenarioene som beskrives i dette notat. 

For full beskrivelse av forslag til ny modell vises det til departementets nettsider: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/rapport-om-finansiering-av-universiteter-

og-hoyskoler/id2358272/ 

UiOs modell 

 
Skisse av UiOs interne finansieringsmodell 

 
 
 
Oversikt over interne UiO-priser 2015 - tildeling til basis og resultater innen utdanning basert på 
antatte KD-priser og intern finansieringsmodell. I modellen er KDs priser nedskalert til 73,6% for 
studieplasser (65,6% for MED) og 57,6% for studiepoeng 
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Beløp i 1000 kr 

Kategori Studieplasser basis Resultater 

studiepoeng 

 UiO-pris UiO-pris MED UiO-pris 

A 159 142 83 

B 121 108 63 

C 81 72 42 

D 58 52 30 

E 49 43 25 

F 40 35 21 

Utvekslingsstudenter   4 

 

 

For full beskrivelse av modellen se UiOs nettsider: 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/intern-finansieringsmodell/ 

 

Finansiering av jusstudiet 

Med virkning fra 2009 ble det gjort en avtale mellom fakultetet og universitetsledelsen om 

finansiering av jusstudiet. Bakgrunnen for avtalen var NOKUTs evaluering av studiet som avdekket 

behov for kvalitetsforbedringer. Avtalen går ut på at opptaksrammen reduseres samtidig som 

fakultetet får beholde bevilgningen til studieplasser på samme nivå som før reduksjonen. I tillegg 

kompenseres basisbevilgningen for reduksjonen i studiepoeng slik at samlet bevilgning til 

studieplasser og studiepoeng ligger fast på nivået før reduksjonen av opptaksramme. Dette gir i 

praksis en økt bevilgning pr student, og målet er økt studiekvalitet gjennom endret forholdstall; 

færre studenter pr lærer. 

Utvikling i antall studenter1 etter redusert opptaksramme 

                                                           
1
 Jusstudiet inkl. programstudenter, enkeltemnestudenter, gammel studieordning og privatister opptatt til 

masteroppgave 
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Som det fremgår av figuren har studiet flere studenter enn opptaksrammen tilsier og reduksjonen 

fra 2009 er kun delvis gjennomført. Dette skyldes flere forhold: blant annet privatister som tas inn 

på masteroppgaven, stor mengde gjentak av eksamener og overbooking av opptak m.m. Dette 

gjør at tilgjengelige ressurser pr student i praksis blir noe lavere enn forutsatt. 

Ressurser pr student2 

Faktisk 2008 46 120 

Faktisk 2014 50 856 

Mål 2014 61 325 

 

Avtalen om finansiering av jusstudiet er gunstig for fakultetet og viktigere enn selve 

finansieringsmodellen.  

  

                                                           
2
 Ressurser pr student er lavere enn satsene i finansieringsmodellen på grunn av at antall studenter er og alltid har 

vært høyere enn antall studieplasser 
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3. Økonomiske konsekvenser av frafall 
I og med spesialavtalen om finansiering av jusstudiet som er beskrevet i pkt. 2, så vil det være ulike effekter 

av frafall for henholdsvis fakultetet og universitetet som helhet.  

For fakultetet: 

Siden studiepoengsinntekten i hovedsak ligger fast for fakultetet (med unntak av valgemner), så vil frafall 

ha liten effekt på inntekten. Derimot vil det føre til noe reduserte kostnader på 1-til-1 aktiviteter som 

sensur og veiledning.  

For UiO som helhet: 

For universitetet samlet betyr frafall på jusstudiet reduserte inntekter gjennom studiepoengs-

komponenten. Et frafall på 10% vil f.eks. bety en redusert inntekt på ca. 9 mill. over 5 år (beregnet ut fra 

2000 studieplasser).  

På grunn av ovennevnte er det opplagt at frafall også vil kunne sette press på avtalen om finansiering av 

jusstudiet. Antall studiepoeng pr student reduseres, og UiO vil da kunne hevde at fakultetet ikke oppfyller 

sin del av avtalen om økt studiekvalitet. 

 

4. Inntekter ved studiepoeng 
Inntektene fra studiepoengsproduksjon er som beskrevet i pkt. 2 avhengig av finansieringskategori (a-f). 

Rettsvitenskap er plassert i kategori E. Avtalen om finansiering av jusstudiet gjør at denne delen av 

inntekten er fast. Dette utgjør hoveddelen av fakultetets studiepoengproduksjon.  

Altså er det kun endringer i kategori D og F som påvirker fakultetets inntekt. For jusstudiet er det kun 

valgemner som inngår i disse kategoriene; BA-emner i kategori F, og MA-emner i kategori D.  

Dette betyr at f.eks. når det gjelder masteroppgave og opptak av ekstra kandidater så vil ikke disse 

generere inntekter, kun kostnader. 

Tabellen nedenfor viser studiepoeng for 2015 fordelt pr program og finansieringskategori. 
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5. Økonomiske konsekvenser av overbooking 
I og med spesialavtalen om finansiering av jusstudiet som er beskrevet i pkt. 2, så vil det være ulike effekter 

av frafall for henholdsvis fakultetet og universitetet som helhet, på samme måte her som i pkt. 3.  

For fakultetet: 

Siden studiepoengsinntekten i hovedsak ligger fast for fakultetet (med unntak av valgemner), så vil 

overbooking ha liten effekt på inntekten. Derimot vil det føre til økte kostnader. Et overopptak på f.eks. 120 

studenter på 1. studieår er tidligere beregnet til å øke kostnadene med ca. 1,7 mill. kr på 1. studieår (til kurs, 

basisgrupper og kollokvier). 

For UiO som helhet: 

Overbooking vil kunne øke inntektene for UiO samlet, dersom overbookingen fører til flere studiepoeng 

samlet og ikke kun kompenserer for frafall. I så fall vil også kostnadsøkningen (på fakultetsnivået) blir større. 

En annen konsekvens av overbooking er effekten på indikatoren studiepoeng pr student. Med overbooking 

blir studenttallet større og det kreves tilsvarende økning i antall studiepoeng for å opprettholde nivået for 

studiepoeng pr student. 

 

D E F

Studiepoeng 

produksjon (60 

stp. enh.)

Studiepoeng 

produksjon (60 

stp. enh.)

Studiepoeng 

produksjon 

(60 stp. enh.)

Demokrati og rettigheter i 

informasjonssamfunnet
3

Forvaltningsinformatikk 14,33

Information and Communication 

Technology Law
10,5

Juridiske emner lavere grad 273,42

Juridiske valgemner masternivå 441,83

Kriminologi 37,17

Laveregradsemner i kriminologi og 

rettssosiologi
151,33

Marine Insurance and Risk Management 1

Maritime Law 14,67

Masteremner i kriminologi og 

rettssosiologi
6,5

Masteremner ved Norsk senter for 

menneskerettigheter
31,83

North Sea Energy Law 2

Public International Law 7

Rettssosiologi 9,83

Rettsvitenskap (jus) 1 683,58

Språkkurs for juridiske studenter 3,25

The Theory and Practice of Human 

Rights
11,83

Sum 588,5 1 686,83 427,75

Studieprogramnavn
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Klart språk i forskning og undervisning 

 

5. desember 2016 

Professorboligen, Juridisk fakultet 

 

I august 2016 inngikk Juridisk fakultet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet en 

avtale om klarspråk. Et av formålene med avtalen er å innføre klart juridisk språk som en del 

av undervisningen, forskningen og formidlingen ved fakultetet. På dette oppstart-seminaret 

spør vi:  

 

- Hvilke funksjoner tjener juridisk språk i ulike sammenhenger? 

- Hva kan vi gjøre for å utvikle bedre juridisk språk? 

 

09.00 Velkommen 

Tarjei Bekkedal, Universitetet i Oslo 

 

09.15 Første sesjon: Klart språk i domstolene  

Arnfinn Bårdsen, Høyesterett, Å forstå og bli forstått 

Karl Arne Utgård, Høgsterett, Språket i Høgsterett og litt anna 

Diskusjon 

 

10.45 Kaffepause 

 

11.00 Andre sesjon: Klart lovspråk  

Ordstyrer: Dag Wiese Schartum, UIO 

Jon Christian Fløysvik Nordrum, UIO, Er klart lovspråk og godt lovspråk det samme? 

Odd Storm-Paulsen, Lovdata, Hvordan kan Lovdata bidra til klart og godt lovspråk? 

Sissel Motzfeldt, Difi, Hvordan når vi målet om klart lovspråk i praksis? 

Diskusjon 

 

12.30 Lunsj (professorboligen) 

 

13.30 – 1600: Tredje sesjon: Klart språk i juridisk undervisning 

Ordstyrer: Birgitte Hagland, UIO 

Torlaug Løkensgard Hoel, NTNU, Skriveprosessar, tekstar og skriveverkstad 

Nora Malini Sætherø, Juss-Buss, Tanker om klarspråk fra rettshjelper- og studentperspektivet 

 

Kari Mari Jonsmoen og Marit Greek, Høgskolen i Oslo og Akershus, Hvordan arbeide med 

studentens språk? Studier og erfaringer fra Høgskolen i Oslo og Akershus  

Ingerid Straume, UB, Snakk om skriving: opplæring av mentorer 

Helge Strømsø, Institutt for pedagogikk, UiO 
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