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Forslag om å innføre emnesperre på emner i masterstudiet i 
rettsvitenskap  

Bakgrunn 

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

 Gjeninnføring av emnesperren ble diskutert som mulig tiltak for å begrense antall gjentak og 
øke gjennomstrømmingen og PMR var i all hovedsak positive til dette.  

 PMR har kompetanse til å vedta slik emnesperre, jf. Forskrift for studier og eksamener ved UiO 
§ 5.6 (4).    

 

Hovedproblemstillinger 

 Det var emnesperre på rettsstudiet i 2004-studieordningen, denne ble opphevet etter vedtak i 
PMR den 29. mars 2011. I møtet ble det fremsatt forslag fra JSU om å utvide kvoten på frivillige 
gjentak av eksamen, kvoten ble ikke utvidet men emnesperren ble fjernet.   

 I PMRs diskusjon den 15. mars 2018 var de studieårsansvarlige svært positive til å gjeninnføre 
emnesperren. Det legges vekt på i sensorveiledning og overfor sensorer at kandidatene på 1. og 
2. studieår er helt ferske, og dette er noe det skal tas hensyn til ved karakterbedømmelsen. 
Dette gjør at kandidater som gjennomfører gjentak av 1. eller 2. studieårsemner mot slutten av 
sitt studium trolig blir bedømt særlig positivt da de antas å være ferske studenter, og 
sammenlignes opp mot disse. Emnesperren vil sørge for at kandidatgruppen er mer heterogen 
som igjen vil sørge for et riktigere nivå på sensuren.  

 I notatet til PMRs diskusjon 15. mars ble det nevnt at emnesperren også kan virke begrensende 
på gjennomstrømmingen, da en emnesperre kan gjøre at noen studenter utsetter emner for å 
gjennomføre gjentak. Dette var noe JSU også poengterte i diskusjonen. Det er vanskelig å 
forutse hvor mange studenter som vil bli forsinket grunnet dette, vi antar allikevel at 
emnesperren vil virke positivt på både antall gjentak av eksamen og gjennomstrømmingen da 
de fleste studenter har ønske om å følge kullet sitt.    

 Det foreslås at emnesperren fungerer slik at man har ett år til å eventuelt gjenta et 
studieårsemne. Det er mulig å gjøre ordningen enda strammere, dvs. med kun ett semester til å 
eventuelt gjenta ett studieårsemne, men det kan igjen virke begrensende på 
gjennomstrømmingen. Studentene trenger noe oversikt og tid til å vurdere om de skal gjenta ett 
emne. Se vedlegg for forslag om hvilke emner som skal sperre for hvilke emner og detaljert 
begrunnelse. 

 Det foreslås at emnesperren skal gjelde for alle studenter, nye studenter og de som allerede går 
på studiet. Det er derfor nødvendig med en overgangsperiode for studenter som har innrettet 
seg etter regelverket slik det er i dag. Mange studenter har «spart» på kvoten sin til slutten av 
studiet for å så avgjøre hvilke emner de ønsker å gjenta. Tidligste tidspunktet for å innføre 
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emnesperren blir således våren 2019, av hensyn for de som har avtale om å reise på utveksling 
høsten 2018 foreslås det imidlertid at den innføres med virkning fom. høsten 2019. Dette gir 
studenter på studiet som har emner som vil bli sperret anledning til å gjenta disse enten høsten 
2018 eller våren 2019.  

 

Videre fremdrift 

 Ved eventuelt vedtak i PMR vil informasjon om emnesperre publiseres på aktuelle emnesider 
og programnettsider.  

 Administrasjonen utarbeider en nyhetssak om endringer og studentene må få særskilt e-post 
om endringen slik at studenter kan bruke seg av overgangsordningen før emnesperren trer i 
kraft.   

 Ansvar for oppfølgning: Sekretær for PMR, studiewebredaktør, leder for Infosenteret    

 

Forslag til vedtak: 

Det innføres emnesperre på masterstudiet i rettsvitenskap med virkning fom. høsten 2019. 
Følgende emner sperrer for følgende emner:  

 JUS1111 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS2211.  
Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS1211 eller når 
JUS2111 avlegges.  

 JUS1211 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS3111. 
Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS2111 avlegges eller 
når JUS2211 avlegges.   

 JUS2111 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS3212 eller 
JUS3220. Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS2211 
avlegges eller når JUS3111 avlegges.   

 JUS2211 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS4211 eller 
JUS4111 eller JUS4121/JUS4122/JUS4123. Studenten har da anledning til å gjenta emnet 
samme semester som JUS3111 avlegges eller når JUS3212/JUS3220 avlegges.     

 JUS3111, JUS3212, JUS3220 og valgemner på bachelornivå kan kun gjentas til semesteret 
man har en eksamensmelding i emnet JUR5030 eller JUR5060. Studenten har da 
anledning til å gjenta emnet i løpet av året hvor 4. studieår avlegges, eventuelt valgemner.   

 Det settes ingen emnesperre på 4. eller 5. studieår.     

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Detaljert forslag om emnesperre, studiemodellen og informasjon om emnesperren på 
2004-ordningen og emnesperren ved UiB.   

- Referat fra PMR 15. mars 2018, sak 8  

 


