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Status tiltak for å øke gjennomstrømming og reduser gjentak på 
rettsstudiet  

Bakgrunn 

 Med bakgrunn i vedtak i Fakultetsstyret diskuterte PMR den 15. mars 2018 tiltak for økt 
gjennomstrømming på masterstudiet i rettsvitenskap.  

 De tre juridiske fakultetene har mottatt et brev fra de tre rektorene ved universitetene hvor vi 
bes om å vurdere i fellesskap hva fakultetene kan gjøre med eksamensordningene for å 
adressere gjentaksproblematikken.  

 De tre studiedekanene har sendt et svarbrev til rektorene med en felles uttalelse.  

 Saken er også skrevet om i Khrono 11. mai 2018.  

 

Status tiltak  

 De tre studiedekanene i Oslo, Bergen og Tromsø har innledet et samarbeid for å komme frem 
til felles tiltak for å bedre gjennomstrømning og redusere antall gjentak. Dette arbeidet 
inkluderer også faglige og eksamensrettede tiltak, som f.eks. bestått/ikke bestått og nye 
evalueringsformer. 

 Administrasjonen har gjennomført en analyse av data knyttet til gjentak fra Felles 
studentsystem(FS), disse tallene vedlegges her.  

 Vedtaksforslag om reduksjon av kvoten for frivillige gjentak for studenter som har innpassede 
er oversendt Avdeling for fagstøtte (AF) for behandling i Universitetsstyret 19. juni.   

 Det er utarbeidet et vedtaksforslag om å stramme inn regelverket knyttet til udokumentert 
permisjon fra studieprogrammer ved fakultetet. Tiltaket ble diskutert kort i PMR den 15. mars, 
og det ble notert at PMR stilte seg negative til innstrammingen. Dekanatet ønsket allikevel å gå 
videre med saken da man ved sammenligning med andre juridiske fakulteter ved UiB og de 
juridiske fakultetene ved UiB og UiT ser at vi har svært liberale regler. Vedtaksforslaget er nå på 
høring hos JSU, Programrådet for kriminologi og rettssosiologi (PKRS) og Programrådet for 
forvaltningsinformatiske studier (PFIN) med frist 10. juni. Etter høringsinnspillene legges 
vedtaksforslaget frem for dekanen som har endringshjemmel.  

 Det er ønskelig å invitere studentorganisasjonene til et dialogmøte med dekanatet i august 2018 
hvor det er ønskelig å få studentens innspill på tiltak for å øke gjennomstrømming, redusere 
gjentak og det nasjonale samarbeidet.     

 Administrasjonen arbeider med et forslag til strategi for å øke antall studenter som tar kontakt 
for å få studieveiledning. Videre er det ønskelig å fra og med høsten 2018 aktivt invitere 
studenter som er forsinkede eller har udokumentert fravær til studieveiledning.  

 Administrasjonen har fått svar fra rådgiver i AF vedrørende muligheten for å kunne legge inn 
merknad om at studenten har fullført studiet til normert tid. AF anbefaler oss å ikke gå videre 

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2018/pmr2/vedlegg/sak7.pdf
http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2018/pmr2/vedlegg/sak7.pdf
https://khrono.no/files/2018/05/07/brev-fra-rektorene-til-jusdekanene%20(2).pdf
https://khrono.no/files/2018/05/07/Felles-uttalelse-gjentaksproblematikk-fra-studiedekaner%20(2).pdf
https://khrono.no/uit-uio-juss/felles-tiltak-for-a-dempe-karakterpresset-pa-juss/222961
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med dette tiltaket av to grunner. Dette er allerede informasjon som en kan lese ut av vitnemålet 
da informasjon om normert studietid fremkommer og den reelle studietiden fremkommer av 
emneoversikten. Videre vil normert studietid være et definisjonsspørsmål, skal eventuelle 
dokumenterte permisjoner trekkes fra studietiden, hva med studenter som har en lengre 
praksisperiode i løpet av studiet (JURK og Jussbuss) eller en LLM-grad fra utlandet som ikke 
passer inn i vår studiestruktur. En slik merknad vil derfor kreve skjønnsmessige vurderinger og 
saksbehandling, det anbefales ikke å øke det administrative arbeidet knyttet til vitnemål.      

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Gjennomgang av data knyttet til gjentak fra Felles studentsystem (FS).  

- Forslag om å redusere kvoten av frivillige gjentak av eksamen for studenter som har 
innpasset studieårsemner på Rettsvitenskapsstudiet (vedtaksforslag oversendt AF for å 
legges frem for Universitetsstyret 19. juni). 

- Forslag om endring av regelverk knyttet til permisjon fra studiet (vedtaksforslag sendt på 
høring til PKRS og PFIN).   
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Gjennomgang av data knyttet til gjentak fra Felles studentsystem 
(FS).  

Administrasjonen har gjennomført en gjennomgang av data knyttet til gjentak på rettsstudiet fra 
FS.  

 

Tall hentet fra DBH viser at fakultetet står for 43 % av alle gjentak gjennomført ved UiO. Studenter 
på rettsstudiet har en kvote på til sammen fire gjentak av bestått eksamen, kvoten gjelder for alle 
emner som inngår i grad med unntak av ex.phil og ex.fac.  

 

Hvor mange gjentak gjennomfører studentene i løpet av studiet?  

Det har vært ønskelig å kunne si noe om hvor vanlig det er å bruke alle forsøkene i kvoten, for å 
svare på det har administrasjonen gjennomgått kull i FS. Kullene som er valgt er de som startet på 
studiet høsten 2011 og våren 2012, disse studentene hadde kun kvote og ingen emnesperre. Kun 
studenter som har oppnådd mastergrad i rettsvitenskap er telt med, dette gav totalt 326 som har 
gjennomført følgende antall gjentak i løpet av studiet sitt:    

 

- 91 av disse hadde ingen gjentak, dvs. 28 %  

- 93 av disse hadde ett gjentak, dvs. 29 %  

- 59 av disse hadde 2 gjentak, dvs. 18 %  

- 44 av disse hadde 3 gjentak, dvs. 13 %  

- 39 av disse hadde 4 gjentak, dvs. 12 %  

 

75 % av de 326 fullførte kandidatene med oppstart H11 og V12 hadde 2 eller færre gjentak. 25 % av 
disse hadde 3 eller 4 gjentak. Gjennomsnittlig hadde alle studentene mellom 1-2 gjentak.  

 

På hvilke emner gjennomføres det flest gjentak?  

Fakultetet har fått hentet ut datafil fra FS med alle gjentak av obligatoriske emner gjennomført 
mellom 2011 og 2017. I denne perioden ble det gjennomført 2998 frivillige gjentak. Disse fordeler 
seg slik på studieårene:   

 

- 11 % av alle gjentak ble gjennomført på 1. avd/1. studieår  

- 13 % av alle gjentak ble gjennomført på 2. avd/2. studieår  

- 29 % av alle gjentak ble gjennomført på 3. avd/3. studieår  

- 47 % av alle gjentak ble gjennomført på 4. avd/4. studieår  

 

Hvor stor andel av gjentakene fører til forbedret resultat?  

Fakultetet har fått hentet ut datafil fra FS med alle gjentak av obligatoriske emner gjennomført 
mellom 2011 og 2017. I denne perioden ble det gjennomført 2998 frivillige gjentak, av disse 
gjenstår 912 med første eksamensforsøk som fortsatt gyldig, dvs. at i 30 % av de frivillige 
gjentakene fikk kandidaten enten samme eller dårligere resultat. 1895 forbedret på 2 forsøk på 
emnet og 108 forbedret karakter på 3 forsøk på emnet.  

 

De ulike studieårene ble videre gjennomgått for å se hvor stor andel som forbedret sin karakter på 
de ulike emnene her fant vi følgende:  

 

- av de som gjentok på 1. året så oppnådde 82 % forbedret resultat 

- av de som gjentok på 2. året oppnådde 72 % forbedret resultat 

- av de som gjentok på 3. året oppnådde 69 % forbedret resultat  
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- av de som gjentok på 4. året oppnådde 65 % forbedret resultat.  

 

Gjennomgang av Karakterendringene for de som gjentar og forbedrer på 1. studieår: 

 

Av de 2934 frivillige gjentakene gjennomført mellom 2011-2017 var 325 gjentak gjennomført på 1. 
avdeling/1. studieår. For å undersøke karakterendringen til de som gjentar var det nødvendig å kun 
skille ut 1. studieår, da 1. avdeling i datamateriale fremstår kun som bestått.  

 

Det var gjennomført 306 frivillige gjentak av JUS1111 og JUS1211 i perioden 2011-2017. 244 av 
disse tilfellene førte til at 1. gjentak står som gyldig resultat (betyr at karakteren er forbedret), og 7 
av disse tilfellene førte til at 2. gjentak står som gyldig resultat.  

 

Gjennomsnittskarakter for første beståtte eksamensforsøk på 1. studieår hvor kandidaten gjentar 
og 2. forsøk står som gyldig er 62,3 dvs. svak D. For disse kandidatene stiger 
gjennomsnittskarakteren til 64,01 dvs. en svak B. 

 

Ved gjennomgang av de ulike sprangene ser vi at det vanligste sprangene fra karakter til karakter 
er:  

 

D-B: 54 tilfeller 

C-B: 53 tilfeller  

C-A: 42 tilfeller 

D-C: 32 tilfeller 

 

De andre sprangene har maks 19 tilfeller eller mindre.   

 

Gjennomsnittlig forbedring på karakter på de ulike studieårene.  

 

Gjennomsnittskarakter for første beståtte eksamensforsøk hvor kandidaten gjentar og 2. forsøk 
står som gyldig er undersøkt på alle studieår:  

 

 På 1. studieår er gjennomsnittskarakteren på første eksamensforsøk 62,3, dvs. en svak D, 
gjennomsnittskarakter på 2. forsøk som står som gyldig er 64,01 dvs. en svak B. Endringen 
er på +1,71.  

 På 2. studieår er gjennomsnittskarakteren på første eksamensforsøk 62,10, dvs. en svak D, 
gjennomsnittskarakter på 2. forsøk som står som gyldig er 63,55, dvs. en C. Endringen er på 
+ 1,45.   

 På 3. studieår er gjennomsnittskarakteren på første eksamensforsøk 62,18 dvs. en svak D, 
gjennomsnittskarakter på 2. forsøk som står som gyldig er 63,69 dvs. en sterk C. Endringen 
er på + 1,51.  

 På 4. studieår er gjennomsnittskarakteren på første eksamensforsøk 62,13 dvs. en svak D, 
gjennomsnittskarakter på 2. forsøk som står som gyldig er 63,61 dvs. en sterk C. Endringen 
var på + 1,48.  

 

1. studieår skiller seg ut med størst andel av de som gjentar som oppnår bedre resultat, videre er 
det størst positiv endring mellom 1. og 2. eksamensforsøk ved frivillig gjentak på 1. studieår. Det 
var overaskende at endringen mellom 1. og 2. eksamensforsøk var lavest på 2. studieår. Det er 
allikevel større andel som forbedrer resultatet sitt når de gjentar 2. studieår enn de som gjentar 3. 
og 4. studieår.   


