
Forslag til vedtak om emnesperre:  

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 og JUS3212 og JUS3220 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.     

 

Emnesperren må kunne administreres ved å legges inn i FS/StudentWeb og automatisk 

sperre for oppmelding til emner man er sperret fra å gjenta. Studenter har anledning til å 

velge rekkefølgen på 4. og 5. studieår slik de selv ønsker. Det har videre vært et poeng å ikke 

koble emnesperren til utveksling, da det ikke er ønskelig å oppfordre til at studentene 

utsetter et eventuelt utvekslingsopphold. Det foreslås å legge inn sperre fra å gjenta 3. 

studieår 2. semester først med eksamensoppmelding til masteroppgaven, dette for å ikke 

legge for sterke føringer på oppbygningen av 4. og 5. studieår.     

Tabell rettsstudiet:  

10. semeste

r 

JUR5030 - Masteroppgave 30 studiepoeng, master i 

rettsvitenskap 

9. semester Valgemne / 

Utveksling 

Valgemne / 

Utveksling 

Valgemne / Utveksling 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5030/index.html
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/valgemner-master.html
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/#utveksling
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/valgemner-master.html
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/#utveksling
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/valgemner-master.html
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/#utveksling


8. semester JUS4111 - 

Metode og 

etikk 

Valgemne / 

Utveksling 

Semi-

obligatorisk 

emne; enten 

JUS4121 - 

Rettsøkonom

i I , JUS4122 

- 

Rettssosiolog

i I eller 

JUS4123 - 

Rettsfilosofi 

        

7. semester JUS4211 - Prosess og strafferett 

6. semester JUS3212 - 

Formuerett II 

(12 sp) 

JUS3220 - 

Rettshistorie 

(8 sp) 

Valgemne bachelornivå  

5. semester JUS3111 - Formuerett I  

4. semester JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett 

3. semester JUS2111 - Statsforfatningsrett, 

folkerett og menneskerettigheter 

JFEXFAC04 - Examen 

facultatum - 

rettsvitenskapelig variant 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4111/index.html
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/valgemner-master.html
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/#utveksling
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4121/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4121/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4121/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4122/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4122/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4122/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4122/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4123/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4123/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS4211/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3212/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3212/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3220/index.html
http://www.uio.no/studier/program/jus/oppbygging/valgemner-bachelor.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS3111/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFEXFAC04/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFEXFAC04/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFEXFAC04/index.html


2. semester JUS1211 - Privatrett II 

1. semester EXPHIL03 - 

Examen 

philosophicum 

JUS1111 - Privatrett I 

  10 studiepoen

g 

10 studiepoen

g 

10 studiepoeng 

 

Emnesperre ved UiO før 2011:  
 

 JUR1000 kunne kun gjentas til det semesteret studenten hadde en eksamensmelding 
i emnet JUR2000.  

 JUR2000 kunne kun gjentas til det semesteret studenten hadde en eksamensmelding 
i emnet JUR3000 

 JUR3000 kunne kun gjentas til det semesteret studenten hadde en eksamensmelding 
i emnet JUR4000 

 

Emnesperre ved UiB:  

a.      Emner på første studieår kan ikke gjentas etter at man har begynt på tredje studieår. 
 
Med «har begynt» menes at man 
 
a. har emner fra tredje studieår i utdanningsplanen for inneværende studieår, eller 
 
b. ved semesterstart er kvalifisert til å begynne på tredje studieår jf. § 2-5 (1) 
 
b.      Emner fra andre studieår kan ikke gjentas etter at man har begynt på fjerde eller femte 
studieår (rekkefølgen på de to siste årene er valgfri). 
 
Med «har begynt» menes at man 
 
a. har emner fra fjerde studieår i utdanningsplanen for inneværende studieår, eller 
 
b. ved semesterstart er kvalifisert til å begynne på fjerde studieår, jf. § 2-5 (1) 
 
c.      Emner fra tredje studieår kan ikke gjentas etter at man har bestått alle emnene på fjerde 
studieår. 
 
 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1211/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/EXPHIL03/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/index.html

