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Vedtakssak: Forslag om å innføre emnesperre på emner i 

masterstudiet i rettsvitenskap 

Notat fra Kristin Steen Slåttå 
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Gjennomgang av data knyttet til gjentak fra Felles studentsystem 
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Protokoll fra PMR møte 15. mars 2018, se sak 8  

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.    

  

    

http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2018/pmr2/protokoll.html


Sak 5 
Gjennomgang/revidering av retningslinjene for 

studentrepresentanter i oppgaveutvalg 

Sakspapirer sendes ut på e-post til medlemmene. 

    

Sak 6  

s. 27-

34 

Diskusjonssak: Utkast til retningslinjer for likestilling, ikke-

diskriminering og mangfold innen forskning  

PMR og PFF er oversendt dette utkastet til retningslinjer for 

likestilling, ikke-diskriminering og mangfold innen forskning, 

eventuelle innspill sendes forskningsrådgiver og legges frem for 

dekanatet. 

Norsk versjon 

Engelsk versjon 

    

Sak 7 

s. 34-

43 

Orienteringssaker: 

 Muntlig orientering fra arbeidsgruppen som skal evaluere 

eksamensgjennomføringen i Silurveien og sentrum våren 2018.  

 Muntlig orientering fra undervisningsdagen 1. juni 

 Muntlig orientering fra Randi Saunes om arbeidet i den sentrale 

arbeidsgruppen som ser på sensorveiledninger ved UiO 

Skriftlige orienteringssaker: 

 Årsplan for PMR høsten 2018 

 Ukeplaner for høsten 2018 

 Alle ansvarlig faglærere på valgemner er tilsendt informasjon om 

mulighet for å søke om midler til å prøve ut nye undervisnings- 

eller vurderingsformer i 2019   
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Sak 8 Saker tatt på fullmakt:  

- Godkjent ny ansvarlig faglærer i JUS3111 Obligatorisk kurs, ny 

ansvarlig faglærer er Marte Eidsand Kjørven 

- Godkjent at Anders Løvlie og Synnøve Ugelvik overtar ansvarlig 

faglærer ansvaret for JUS4211 Straffeprosess til 1.1. 2019 

- Godkjent oppdatert litteraturliste og naveendring av 

JUS5430/JUR1430 fra Petroleumskontrakter (dynamisk kontrakstrett) 

til "Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett)". 

- Godkjent nedleggelse av JUS5880 Finansmarkedsrett og 

opprettelse av valgemnet Financial Market Law and Regulation fom 

høsten 2018. Merk at denne opprettelsen ikke forskutterer en 

avgjørelse om dette emnet i valgemneprosessen 

- Godkjent opprettelse av bachelorvariant av valgemnet JUS5405 

Law of the Sea, emnet går våren 2019 og bachelorvarianten 

opprettes da. 

- Godkjent nye emnebeskrivelser for språkemnene JFSPR1110 

Engelsk for jurister, JFSPR1310 Tysk for jurister og JFSPR1210 

Fransk for jurister  

- Godkjent hovedlitteratur for nye JFSPR1310 Tysk for jurister for 

høsten 2018 

  

    

Sak 9  Eventuelt 

  

  Samlet sakskart (kommer 29. mai) 

 

http://www.uio.no/studier/program/jus/faglarere/index.html#toc3
http://www.uio.no/studier/program/jus/faglarere/index.html#toc3
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5430/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5430/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5430/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5880/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5880/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5880/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFSPR1110/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFSPR1110/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFSPR1310/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFSPR1210/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFSPR1210/
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFSPR1310/h18/pensumliste/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JFSPR1310/h18/pensumliste/index.html


Protokoll fra møte  

J.nr.: 2018/1541 

Tid og sted: Torsdag 19. april 2018 kl 12.15-15.15, Kollegieværelset DA   

Tilstede: Erling Hjelmeng, Inger Berg Ørstavik, Ulf Stridbeck, Ingunn Ikdahl, Cecilia 

M. Bailliet, Elizabeth K. H. Dale, Mads Fredrik Baardseth og Morten Slind Olsen.   

Forfall: Henrik Bjørnebye og Christoffer Conrad Eriksen    

Fra administrasjonen: Randi Saunes og Benedicte Rustad     

Observatører/invitert: Jenny Graver 

Referent: Kristin Steen Slåttå  

Sakene ble diskutert i følgende rekkefølge: 5, 1-4, 6-11 

SAK 1 Protokoll  

Protokoll fra PMR møtet 15. mars er allerede godkjent 

    

SAK 2 Erfaringer fra PMRs medlemmer   

3. studieår: Det er gjennomført periodiske emneevaluering på 

studieåret. 

4. studieår: Det er gjennomført et møte med studieårsansvarlig, 

instituttleder, studiedekan og administrasjonen om lærersituasjonen 

for høsten 2018 på studieåret. Grunnet forskningsterminer må det 

brukes noe mer eksterne lærerkrefter kommende semester enn 

ordinært. 

5. studieår: Valgemneprosessen er i gang ved instituttene, og 

studieårsansvarlig orienterte om at det er oppmeldt 18 studenter på 

det nye emnet i Prosedyrekonkurranser våren 2018. 

Engelskspråklige masterprogrammer: Studentene etterspør mer 

teori og mer lettlest litteratur i evalueringer, videre kommenterte 
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representant for engelskspråklige masterprogrammer at 

programlederne er spente på valgemneprosessen og bekymret for 

om det vil få negative konsekvenser for masterprogrammene. 

JSU: Diskusjonssaken om gjennomstrømming har ført til mye 

debatt blant studentene, JSU tar opp saken på førstkommende 

allmøte med studentene. 

Administrasjonen: Representant for administrasjonen orienterte om 

at det gjennomføres prosjekter hvor de administrative rutinene 

gjennomgås, som bedre rutiner knyttet til fakultets- og 

kursoppgaver. 

Nytt fra Erling: Studiedekanen kommenterte at det er positivt at 

studentene leser referat fra PMRs diskusjoner! Flere studenter har 

via en kampanje på Jodel sendt mail til studiedekanen og dekanen, 

disse er alle besvart. Dekanatet jobber videre med tiltakslisten som 

ble diskutert den 15. mars i forbindelse med sak om økt 

gjennomstrømming. Forslag om å begrense antall gjentak for 

studenter med innpass vil bli fremmet for Universitetsstyret så raskt 

som mulig, videre vil PMR få et vedtaksforslag om å gjeninnføre 

emnesperren på møtet i juni. Det arbeides videre med å se på mer 

proaktiv studieveiledning, et tiltak som vil være positivt utover økt 

gjennomstrømming og øke studiekvalitet. Det sees også videre på 

kvoten på fire gjentak og det er ønskelig å nedsette en 

arbeidsgruppe som skal se på om det kan være emner i rettsstudiet 

som kan gå over til å ha B/IB. Når det gjelder tiltaket om 

oppsplitting av emner er dette et tiltak dekanatet ikke ønsker å 

følge opp for å øke gjennomstrømming. 

På et møte i studiekomitéen ble det foreslått å fastsette en norm på 

maksimalt 4 t på skoleeksamen ved UiO, forslaget ble møtt med 

skepsis fra flere fakultet deriblat fra jussen. 

Kunnskapsdepartementet har sendt ut pressemelding om at de går 

inn for at det skal foretas en tredje vurdering der hvor klagesensur 

og ordinær sensur avviker med 2 hakk eller mer. Dette kan kreve 

noe mer ressurser. Videre ble det orientert om at søkertallene til 
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masterstudiet i rettsvitenskap og bachelorprogrammet i kriminologi 

er svært høye. Det skal ansettes nye universitetslektorer og det 

gjennomfører intervjuer og prøveforelesninger i neste uke. 

Nettsiden rett24 har omtalt prosedyreøvelsen på 2. studieår, og 

dette er den mest leste artikkelen på siden. Til slutt orienterte 

studiedekanen også om lunsjmøter på instituttene med Canvas 

som tema, Canvas vil også være et tema på 

Undervisningsfrokosten 1. juni.      

    

SAK 3  Vedtakssak: Forslag om endringer JUS5070 Forhandlinger  

Det ble kommentert at det er en risiko forbundet med å utvide 

antallet studenter fra 30 til 60 studenter med tanke på oppfølgning 

av studentene og studiekvalitet i emnet, men mange tok til orde 

for at det var positivt om fakultetet kan tilby emnet til flere 

studenter, da det er et populært emne. Studieårsansvarlig for 5. 

studieår kommenterte at emnet er veldig spennende og det er 

positivt at vi tilbyr slike emner, men at hun var kritisk til å øke 

ressursbruken på undervisningssiden ved å ansette 

undervisningsassistent i tillegg til gruppeledere. Arbeidsoppgavene 

til undervisningsassistenten er typiske oppgaver som ligger til 

ansvarlig faglærer, dette er et tiltak som trolig svært mange andre 

også villet ønsket seg. Videre har emnet allerede en dyr 

eksamensordning sett i forhold til andre emner og det er et 

prinsipielt spørsmål om PMR skal godkjenne en ytterligere økning, 

da man ikke kan innvilge dette for flere valgemner. Studiedekanen 

la til at emnet er aktuelt som del av en søknad om Senter for 

fremragende undervisning (SFU), og at det i søknaden er viktig å 

vise til tiltak som allerede er igangsatt. Det ble videre kommentert 

at dette kan vedtas som en pilot for høsten 2018 og at PMR igjen 

må se på bakgrunn av tilbakemeldinger om et slikt 

undervisningsopplegg kan føres videre.     
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PMR ba om å få protokollført at de ser kritisk på ressursbruken i 

emnet, og at dette vedtas som pilot og det er ønskelig å få 

tilbakemeldinger fra det nye opplegget etter høsten 2018.       

Vedtak:  

Det ble votert over følgende forslag: 

Ansvarlig faglærers forslag til endringer for høsten 2018 vedtas 

med unntak av forslaget for antall timer undervisningsassistent. Det 

foreslås at antall assistenttimer justeres ned fra 60 til 30.  

4 stemte for dette forslaget (Ikdahl, Bailliet, Ørstavik og Stridbeck)    

Ansvarlig faglæreres forslag til endringer for høsten 2018 vedtas 

4 stemte for dette forslaget (Hjelmeng, Olsen, Baardseth og Dahle. 

Hjelmeng har som leder av PMR dobbeltstemme, så dette forslaget 

ble vedtatt)   

Følgende er da vedtatt: 

 Antall plasser på emnet økes fra 32 til 64. 

 Det tilsettes to viderekomne studenter høsten 2018, en som 

undervisningsassistent og gruppeleder, en annen som kun 

gruppeleder. Det gis inntil 20*2 timer for hver gruppeleder, og i 

tillegg inntil 30*2 timer for arbeidsoppgavene som 

undervisningsassistent. De gis samme lønnsbetingelser som 

kollokvieveiledere på rettsstudiet dvs. lønnstrinn 35. 

 Vurderingsformen i emnet endres til kun hjemmeeksamen over 3 

dager med ordgrense 3000-4000 ord, aktivitet i klassen og 

innlevering av refleksjonsnotater inngår som obligatorisk krav, 

men ikke del av karakteren i emnet. 

 Alle forslag om endringer for emnet JUS5070 Forhandlinger 

vedtas med virkning for høsten 2018 som pilot, PMR ber om å få 

tilbakemelding på hvordan endringene i undervisningsopplegg 

og vurderingsform har fungert før de eventuelt videreføres for 

senere semestre. 
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SAK  4    Vedtakssak: Forslag om nedleggelse av JUS5641/JUR1641 

Electronic Communications Law og opprettelse av emnet 

JUS5xxx/JUR1xxx Robot Regulation  

PMR var positive til ansvarlig faglærerers forslag men stilte 

spørsmål ved om det var ønskelig å vedta en slik opprettelse før 

valgemneprosessen var ferdig. 

Vedtak   

Valgemnet JUS5641/JUR1641 Electronic Communications Law 

nedlegges med tilbud om en siste eksamen høsten 2018, samtidig 

opprettes valgemner JUS5xxx/JUR1641 Robot regulation. 

Det bemerkes at dette ikke forskutterer noe med tanke på 

valgemneprosessen. 

    

SAK 5 Diskusjonssak: Tiltaksplan for likestilling og mangfold ved Det 

juridiske fakultet, 2018-2020  

Sekretær for LiMU, Jenny Graver, orienterte kort om arbeidet med 

tiltaksplanen og deltok i møtet for å svare på eventuelle spørsmål. 

Studiedekanen kommenterte at det er tidligere diskutert om 

fakultetet kunne opprette en incentivordning som kunne oppmuntre 

flere kvinnelige til å skrive læremidler, men det er porblematisk å 

vedta slike ordninger for egne ansatte. 

Studieårsansvarlig for 5. studieår stilte spørsmål om det er 

nødvendig med tiltak for å øke andelen menn blant studentmassen. 

Fordelingen i dag er relativt nær 40/60 fordeling som tilsier relativ 

kjønnsbalanse. Baardseth kommenterte at studiet har høye 

opptakskrav og de med de beste karakterene bør få opptak, videre 

er skjevheten ikke så stor at det bør være nødvendig med tiltak. 

Det ble kommentert at det i studieprogram som leder til jobber som 

behandler (f.eks. psykolog) nok er viktigere med kjønnsbalanse 

blant studentene, da det trolig er viktig for flere å få en behandler 
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av samme kjønn. Det er heller ønskelig å se på tiltak for å ruste de 

kvinnelige studentene som har opptak bedre til arbeidslivet, som 

seminarer, mentorordninger, faglunsjer for kvinner. Det er ønskelig 

med en levende diskusjon og bevisstgjøring om samfunnsrollen 

som jurist.    

Videre diskuterte PMR det at studentgruppen er svært homogen 

med tanke på sosiokulturell bakgrunn og etnisk 

bakgrunn. Fakultetet bør gå i dialog med arbeidsgivere for å løfte 

behovet for jurister med minoritetsbakgrunn og se på tiltak for 

rekruttering, det ble vist til at politiet har jobbet aktivt med slik 

rekruttering på politihøyskolen. Det ble også tatt opp at studenter 

med tospråklig bakgrunn kan ha behov for noe ekstra skrivekurs, 

dette er noe fakultetsledelsen har fremmet for studentforeningen 

Minojur. 

Det er ønskelig å se på søkergrunnlaget til rettsvitenskap, hva er 

fordelingen mellom menn og kvinner og hvor stor andel søkere 

med minoritetsbakgrunn det er til studiet. Administrasjonen følger 

opp med Samordna opptak om det er anledning til å få data på 

dette.     

    

SAK 6 Diskusjonssak: Rapport fra tilsynssensor 4. studieår 

Tilsynssensor har i sin rapport flere forslag som allerede er en del 

av pågående prosesser ved fakultetet, dette som innføring av 

sensorveiledninger på alle emner, gjennomgang av de papirbaserte 

hjelpemidlene til eksamen. Vi ser også på andel interne sensorer, 

det er ønskelig med en høyere andel interne sensorer på emnene 

våre. 

Studieårsansvarlig for 4. studieår viste til at studentene opplever 

det som skuffende å ikke bli prøvd i alle de tre fagene som inngår 

på JUS4211, dette er noe som tilsynssensor har kommentert i 

rapporten. Det pågår en diskusjon på studieåret om man skal 
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splitte opp JUS4211 i to mindre emner, dette vil blant annet sørge 

for at det blir gitt oppgave i flere av fagene hvert semester.   

Baardseth kommenterte at rapportene fra tilsynssensor holder høyt 

nivå, og stilte spørsmål ved kommentar om at 

oppnevnelsesperioden går ut. Fakultetet gjennomfører i 2018 en 

programevaluering og vil vurdere om det skal oppnevnes 

tilsynssensor for neste periode etter det.   

    

SAK 7 
Diskusjonssak: Periodisk emneevaluering fra høsten 2017  

Olsen orienterte kort om prosessen rundt periodiske 

emneevalueringer. Det er lav svarprosent på de fleste av emnene, i 

ett emne valgte ansvarlig faglærer å sette av noe av 

undervisningstiden og ba studentene logge seg på via mobil eller 

pc. Dette øker svarprosenten, men forutsetter at man evaluerer før 

eksamen er gjennomført. 

Tre ansvarlig faglærere har meldt fra at de ikke leverer rapport. 

Studiedekanen orienterte om at dette vil bli orientert om til 

instituttledelsen i forbindelse med valgemneprosessen. 

Studieårsansvarlig for 3. studieår orienterte om at det også har 

vært lav svarprosent, men at svarene var nyttige. På JUS3111 

svarer studentene at de er svært fornøyde med 

fagsammensetningen og undervisningstilbudet, det meldes også 

om at det rent praktisk er vanskelig å få tid til undervisning mot 

slutten av semesteret og at det er ønskelig med bedre 

veiledning for å velge der det angis alternativ hovedlitteratur. På 

JUS3212 melder også mange studenter om at de er fornøyde med 

undervisning og litteratur, av negative tilbakemeldinger går det på 

at semesteret er hektisk og fragmentert med JUS3220 i 

semesterstart og et valgemne i tillegg til JUS3212. Ansvarlig 

faglærer er tilgengelig på facebook for studentene og dette blir 

meldt om som et veldig positivt tiltak, og noe som er ønskelig å 
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støtte, men fortrinnsvis på en ikke-kommersiell plattform. Canvas 

har mulighet for slik chat og her er det også anledning for flere 

lærere å delta slik at man kan dele på arbeidet med å følge opp 

spørsmål fra studentene.        

    

SAK 8 
Diskusjons-/orienteringssak: Gjennomgang av klagerunden 

Slåttå orienterte kort om klagerunden. Emnet JUS3212 skilte seg ut 

med en lav andel klager og ingen store hopp mellom ordinær og 

klagesensur og PMR diskuterte om det var særskilte faktorer med 

dette emnet dette semesteret som vi kan se på. Studiedekanen 

foreslo at man kan gjøre en sammenligning av oppgavetypen på 

emner hvor man har høy klageprosent og store sprik for å se om 

oppgavetypen har stor effekt, her ble det kommentert at det ikke er 

ønskelig å legge føringer slik at man går mot oppgavetyper som 

oppfordrer med til pugging enn å teste ferdigheter som innsikt og 

oversikt over store deler av læringskravene. 

Det ble tatt opp at man i Sverige og Finland bruker poengsystem i 

sensorveiledninger som kan hjelpe til å få bedre samsvar i 

sensuren, vider ble det kommentert at man i sensormøtene ofte 

diskuterer betydningen av mangler i besvarelser, og dette er noe 

som gjerne kunne vært mer problematisert i sensorveiledningene.   

    

SAK 9 
Orienteringssaker: 

 Muntlig orientering fra arbeidsgruppen som integrering av 

kjønnsperspektiv i rettsstudiet   

 Det skal gjennomføres et møte med studentene 2. studieår, og 

det skal være forberedende møter 23. og 24. april. Det vil også 

bli gjennomført en emneevaluering på 2. studieår. 

 Orientering fra evalueringsgruppen og status for 

eksamensplanleggingen for våren 2018 ved Hjelmeng. Utkast til 
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kriterier for god eksamensgjennomføring 

og evalueringsspørsmål fra evalueringsgruppen.  

 Programevaluering av Master i rettsvitenskap - utkast til 

egenevaluering. PMR har anledning til å komme med innspill til 

rapporten frem til tirsdag 24. april. 

    

SAK 10 
Sak til vedtak på fullmakt  

Alle studieårsansvarlige bes lese igjennom de foreslåtte endringer 

for sitt studieår, dersom det er ingen anmerkninger til de foreslåtte 

endringene i PMR-møtet anses alle endringene som vedtatt på 

fullmakt 

- Samlesak med foreslåtte endringer i læringskrav og litteratur for 

emner høsten 2018 

- Wordversjon av samlesak  

Det ble kommentert at det er vanskelig å lese ut hva som er 

endringene og at det er ønskelig at smalesaken fremover bedre 

skiller ut og gjerne bruker skjemaet slik at de studieårsansvarlige 

får rask oversikt over hva de ulike endringene består av. 

Saker tatt på fullmakt:  

- Godkjent overgang til åpen bok eksamen for følgende emner 

våren 2018:  

International Climate Change and Energy Law (JUS5911) 

Law of the  Sea (JUS5405) 

Refugee and Asylum Law (JUS5530/JUR1530) 

International Criminal Law (JUS5570) 

International Constitutional Law and Democracy 

(JUS5560/JUR1560) 

International Investment Law (JUS5851) 

Petroleum Law (JUS5411) 
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- Godkjent ny ansvarlig faglærer for emnet HUMR5140 Human 

rights in international and national Law , ny ansvarlig faglærer er 

Maja Janmy  

- Godkjent at studentene kan velge mellom å bruke 4. eller 5. 

utgave av 1. studieårssamlingen på JUS2111 våren 2018 

- Godkjent Veiledning for sensorer på muntlig eksamen i JUS2211 

- Godkjent Hjelpemiddel til eksamen i JUS5960/JUR1960 

Trygderett våren 2018, Folketrygd samleutgave 2018 

- Godkjent ny ansvarlig faglærer i JUS4211 Sivilprosess, ny 

ansvarlig faglærer er Maria A. Hjort fom 1. august 2018, 

semestersiden og oversiktssiden vil bli oppdatert 1. august. 

- Godkjent ny ansvarlig faglærer for emnet JUS5502 

Lovginingslære, ny ansvarlig faglærer er Jon Christian F. Nordrum  

- Godkjent ny ansvarlig faglærer for enkeltemnet JUROFF1201 

Introduksjon i forvaltningsrett, ny ansvarlig faglærer er Jon 

Christian F. Nordrum  

    

SAK 11 
Eventuelt  

Det var ingen saker til eventuelt 
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Til  PMR  
Fra  Eksamensseksjonen   

Sakstype: Orienteringssak/Diskusjonssak 

Møtedato: 4. juni 2018 

Notatdato: 22. mai 2018  

Arkivsaksnummer: 2018/1541 

Saksbehandler: Kristin Steen Slåttå  

 

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 
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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.   
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Til  Avdeling for fagstøtte  
Fra  Eksamensseksjonen   

Sakstype: Vedtakssak 

Møtedato: Møte i Universitetsstyret 1. juni  

Notatdato: 11.04.2018 

Arkivsaksnummer: 2018/1541 

Saksbehandler: Kristin Steen Slåttå  

 

Forslag om å redusere kvoten av frivillige gjentak av eksamen for 
studenter som har innpasset studieårsemner på 
Rettsvitenskapsstudiet  

Bakgrunn 

 Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap har i henhold til Forskrift om studier og eksamener 
§ 5.6 (7) en kvote på til sammen fire gjentak av bestått eksamen. 

 Programrådet for Master (PMR) i rettsvitenskap diskuterte den 15. mars 2018 flere forslag til 
tiltak for å øke gjennomstrømmingen på studiet og redusere antall gjentak av eksamen. Ett av 
tiltakene som ble diskutert var å redusere kvoten av frivillige gjentak av eksamen for studenter 
som har innpasset studieårsemner. Hele PMR inkludert Juridisk studentutvalg (JSU) stilte seg 
positiv til å redusere kvoten for disse studentene og administrasjonen har på denne bakgrunn 
utarbeidet et forslag om vedtak om endring av Forskrift om studier og eksamener ved 
Universitetet i Oslo hvor antall forsøk til eksamen er hjemlet.  

 

Hovedproblemstillinger 

 Antall studenter som får opptak til rettsstudiet og søker om innpass av studieårsemner på 
bakgrunn av studier ved Universitetet i Bergen og Tromsø eller høyskoler som tilbyr en 
bachelorgrad i juss har økt de siste årene. Flere av disse studentene får et innpassingsvedtak 
hvor de på bakgrunn av alle emner avlagt får fritak for hele studieår. Flere av disse studentene 
ønsker så å gjenta fag de har avlagt ved en annen institusjon ved å ta eksamen i ett emne ved 
UiO som de allerede har fått innpasset.  

 Per i dag har en student som starter på 4. studieår med en innpasset bachelor fra en høyskole 
hele kvoten på fire gjentak, dette mener fakultetet setter disse studentene i en vesentlig bedre 
situasjon enn de som starter på 1. studieår og har fire gjentaksforsøk på hele studiet. Videre har 
fakultetet ingen kunnskap om disse studentene allerede har gjentatt fag ved tidligere 
institusjon. Det må også kommenteres at disse gjentakene krever svært mye administrative 
ressurser. Da studentene har gjerne vedtak på innpass av hele studieår, når de skal avlegge ett 
emne de allerede har fått vedtak på som innpasset må innpassingssaken sees på igjen og 
studenten trenger detaljert studieveiledning som går på hvilke emner som fortsatt vil være 
innpasset og hvilke som eventuelt ikke er innpasset når en må se på innpassingssaken fag for 
fag og ikke studieår for studieår.  

 Bakgrunnen for Universitets- og høyskolelovens plikt for akkrediterte studieår å godskrive fag 
og emner er at studenter skal slippe å avlegge samme emne to ganger, denne praksisen strider 
mot intensjonen i loven. Fakultetet ser en økende tendens til at studenter avlegger fag ved ulike 
institusjoner og spekulerer i hva som skal på vitnemålet, dette er ikke ønskelig. Ett annet tiltak 
fakultetet har gjort er å avslå søknader om å få innpasset ett emne man allerede har avlagt ved 
UiO med henvisning til at vi ikke innpasser hvor det faglige kravet allerede er bestått.   
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Videre fremdrift 

 PMR stilte seg positive til forslaget om å redusere kvoten for studenter med innpass og får dette 
notatet til orientering.  

 JSU stilte seg også positive til forslaget da det ble lagt frem som diskusjonssak men får nå saken 
til uttalelse før den sendes til Avdeling for fagstøtte.  

 Antall forsøk til eksamen hjemles i Forskrift om studier og eksamener, Universitetsstyret vedtar 
eventuelle endringer. Forslaget sendes for styrebehandling 1. juni 2018.  

 

Forslag til vedtak: 

Det foreslår at kvoten på fire gjentak av bestått eksamen reduseres for studenter med opptak til 
masterstudiet i rettsvitenskap som får innpasset studieårsemner på programmet. Kvoten reduseres 
med ett forsøk for hvert studieår som innpasses. Det blir telt som ett forsøk i kvoten dersom det er 
ønskelig å avlegge ett studieårsemne som allerede er innpasset. 

 

Det foreslås at endringen får virkning for alle studenter med opptak fom. høsten 2018, for 
studenter med tidligere opptak og innpass skal reglene gjelde fom. våren 2019.   

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Notat til PMR 15. mars 2018: Tiltak for økt gjennomstrømming på Masterstudiet i 
rettsvitenskap  

- Protokoll fra PMR 15. mars 2018  

- Uttalelse fra JSU om vedtaksforslaget  
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Til  Dekanatmøtet 
Fra  Eksamensseksjonen   

Sakstype: Vedtakssak 

Møtedato:  2018 

Notatdato: 26. april 2018  

Arkivsaksnummer: 2018/1541 

Saksbehandler: Kristin Steen Slåttå  

 

Forslag om endring av regelverk knyttet til permisjon fra studiet 

Bakgrunn 

 Nærmere regler for Det juridiske fakultet § 1-3 Permisjon.  

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

 Det ble notert at PMR var i utgangspunktet negative til de foreslåtte innstrammingene i 
regelverket da de antas å ha liten effekt for gjennomstrømmingen. Det er kun ønskelig å gjøre 
innstramminger knyttet til udokumentert permisjon ved fakultetet.   

 Det er allikevel ønskelig å gå videre med endringene da man ved sammenligning med andre 
fakulteter ved UiO og de juridiske fakultetene ved UiB og UiT ser at vi har svært liberale regler 
knyttet til permisjon.   

 

Hovedproblemstillinger 

 Per i dag har studenter på alle studieprogrammer, med unntak av de internasjonale 
masterprogrammene, anledning til å få innvilget udokumentert permisjon fra studiet i inntil to 
semestre. Før ny udokumentert permisjon kan innvilges må 120 studiepoeng avlegges. Det er 
ønskelig å stramme dette inn til at dette kun kan innvilges maksimalt ett års udokumentert 
permisjon i løpet av studiet.   

 Per i dag kan studenter søke om udokumentert permisjon fra studiet såfremt de har vært 
registrert på studiet i ett semester. Det er ønskelig å legge til et krav om at 30 studiepoeng også 
må være produsert før slik permisjon innvilges. Slik reglene er i dag så gir de et smutthull fra 
reglene om krav til dokumentasjon ved søknad om utsatt studiestart. Studenter med opptak 
kan i praksis semesterregistrere seg, og så semesteret etter søke om udokumentert permisjon, 
og med det utsette studiestart med opp til 1,5 år. Det er ønskelig med strenge regler knyttet til 
utsatt studiestart, en bør ikke legge til rette for at studenter søker om opptak før de rent faktisk 
skal starte på studiet, da disse tar opp studieplasser som kunne gått til andre søkere. 

 Til slutt er det også ønskelig å legge til at udokumentert permisjon ikke kan innvilges dersom 
det vil innebære at studenten vil få et studieløp som er lengre enn ti år.   

 

Videre fremdrift 

 Da saken ble diskutert i PMR 15. mars ble den lagt frem for diskusjonssak. JSU sendes 
vedtaksforslaget på høring med frist til uttalelse.  

 Regler for permisjon er felles for masterstudiet i rettsvitenskap, bachelorstudiet i kriminologi, 
masterstudiene i kriminologi, rettssosiologi og forvaltningsinformatikk. Det er per i dag ikke 
adgang for å få innvilget udokumentert permisjon på de internasjonale masterprogrammene. 
Vedtaksforslaget sendes på høring til PKRS og PFIN med frist for uttalelse.   
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 Endringer i Nærmere regler vedtas av dekanen. Vedtaksforslaget med høringsinnspill fra JSU, 
PKRS og PFIN sendes for beslutning i juni.   

 

Forslag til vedtak: 

Nærmere regler § 1-3 justeres som følger:  

 

1. Kun studenter som har vært registrert som student på et studieprogram ved Det juridiske 
fakultet i minimum ett semester, og bestått 30 studiepoeng på det aktuelle 
studieprogrammet kan søke om permisjon. 

2. For alle studieprogram, unntagen engelskspråklige masterprogrammer med 1,5 til 2 års 
varighet kan permisjon i inntil to semestre innvilges uten at særskilt grunn oppgis. Slik 
permisjon kan ikke innvilges dersom det innebærer at studieløpet vil bli lengre enn 10 år. 
Dette gjelder uavhengig om studenten er gitt nytt opptak til studiet.  Student som er gitt slik 
permisjon, kan ikke gis ny permisjon før 120 studiepoeng er produsert i det aktuelle 
programmet, med mindre det foreligger særskilte forhold som begrunner behovet for 
ytterligere permisjon. Slike forhold må dokumenteres.  

3. Det følgende gjelder engelskspråklige masterprogrammer med 1,5 til 2 års varighet: 
Permisjon kan kun innvilges dersom det foreligger særskilte forhold som begrunner behov 
for slik permisjon. Slike forhold må dokumenteres. 

4. Studenter i fødselspermisjon kan velge å semesterregistrere seg, betale semesteravgift og 
følge emner i samme tidsrom de er i fødselspermisjon. Slik permisjon kan kun innvilges der 
det foreligger dokumentasjon på egen eller partners graviditet. 

 
____________________________________________________________________ 

Vedlegg 

- Tiltak for å øke gjennomstrømming på Masterstudiet i rettsvitenskap (s. 6 og 7)  

- Protokoll fra PMR 15. mars 2018, se sak 8 
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Det juridiske fakultet Notat 
 

 
 

 

 

Til  PMR  
Fra  Eksamensseksjonen   

Sakstype: Vedtakssak 

Møtedato: 4. juni 2018  

Notatdato: 22. mai 2018  

Arkivsaksnummer: 2018/1541 

Saksbehandler: Kristin Steen Slåttå  

 

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  
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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 
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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 
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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. 
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Det juridiske fakultet Notat 
 

 
 

 

 

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

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

- 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 
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 3 

 

allikevel større andel som forbedrer resultatet sitt når de gjentar 2. studieår enn de som gjentar 3. 
og 4. studieår.   
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Retningslinjer for likestilling, ikke-diskriminering og mangfold innen forskning 
– Det Juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (19.04.2018) 

 
Bakgrunn  
Det juridiske fakultet er forpliktet til å skape et positivt forskningsmiljø som anerkjenner mangfold som 
en styrke og kilde til kreativitet. Fakultetet søker å gjøre det mulig for forskere med ulik bakgrunn å 
forfølge sine intellektuelle ambisjoner og nyte en meningsfylt karriere. Økt rekruttering av kvinner og 
personer med ulik bakgrunn til forskerstillinger og lederstillinger innen forskning, er et mål for Det 
juridiske fakultet ved UiO. Likestilling i forskningsprogrammer forutsetter lik rett til deltakelse, respekt, 
muligheter for fremskritt og glede av arbeidsmiljøet. Det juridiske fakultet søker å opprettholde en 
positiv og mangfoldig arbeidsplass. Fakultetet skal sørge for at kandidater av begge kjønn vurderes ved 
nominasjon til priser, at begge kjønn sikres deltakelse på konferanser og i forskningsnettverk, og sørge 
for å fremme et akademisk miljø der alle kjønn er likestilt, herunder arbeide for at praksis ved siteringer 
ikke favoriserer ett kjønn. Fakultetet, institutter, forskningsprogrammer og - grupper skal forhindre og 
forebygge diskriminering ved å treffe konkrete tiltak for å korrigere diskriminerende holdninger og 
strukturer.1 Fakultetet skal sørge for en klagestruktur der personer som opplever diskriminering eller 
trakassering kan henvende seg. Følgende tiltak er særlig viktige for å sikre likestilling, ikke-
diskriminering og mangfold innen forskning: 
 
Rekruttering: I 2017 hadde Det juridiske fakultet som helhet 34 % kvinner i professor- og 
førsteamanuensisstillinger. Fakultetet, institutter og forskningsprogrammer vil etter beste evne gjøre 
en innsats for å rekruttere forskere med ulik bakgrunn, og for å oppnå måltallene i UIOs handlingsplan 
om at kvinneandelen i toppstillinger skal øke til 40 % i planperioden 2018-2020. Prosessene skal være 
inkluderende, klare, tilgjengelige og gjennomsiktige. 

Evaluering: Forskning viser at kvinner og personer med minoritetsbakgrunn er gjenstand for implisitte 
fordommer som gir seg utslag i overdrevne kritiske vurderinger av deres prestasjoner, i søken etter 
overprestasjon eller underprestasjon. Evalueringer bør utformes med dette som utgangspunkt, slik at 
de implisitte fordommene erkjennes og responderes på med en passende strategi. 

Rapportering: Institutter og forskningsprogrammer skal etter henvendelse fra LIMU sende inn en 
tilstandsrapporter om hvilke tiltak de har tatt for å fremme lik deltakelse og for å støtte opp om 
kvinnelige kollegaer og kollegaer med minoritetsbakgrunn.  Forskningsgrupper skal identifisere og søke 
å korrigere både formelle og uformelle mekanismer for underordning og marginalisering.  

Opplæring: Det juridisk fakultet vil tilby regelmessig opplæring til forskningsledere for å fremme 
bevissthet om kjønnslikestilling, diskriminering og spørsmål om mangfold, for eksempel i å gjenkjenne 
ubevisste kjønnsbaserte fordommer, devaluering, ekskludering og forekomsten av stereotypier ved 

                                                           
1 Direkte diskriminering er i likestillings- og diskrimineringsloven § 7 jf. § 6 definert som situasjoner der "en 
person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon", der 
forskjellsbehandlingen skjer på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, 
omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, 
kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og der forskjellsbehandlingen ikke kan 
begrunnes på en måte som gjør den lovlig. Indirekte diskriminering er i likestillings- og diskrimineringsloven § 8 
jf. § 6 definert som situasjoner der en "tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller 
unnlatelse" stiller noen personer dårligere enn andre, og forskjellsbehandlingen har sammenheng med kjønn, 
graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse 
grunnlagene, og der forskjellsbehandlingen ikke kan begrunnes på en måte som gjør den lovlig. 
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evaluering og samhandling med kvinnelige forskere, strategier for å beholde kvinnelige 
forskningsledere og forskningsledere med minoritetsbakgrunn, balanse mellom arbeid og fritid mv.  
 
Forskningsforum: De ansatte ved Det juridiske fakultet holder til i ulike bygninger, og dette kan være 
et stengsel for faglig samhandling og utvikling. Det kan også være et stengsel for at ansatte med ulik 
bakgrunn blir kjent med hverandre. Juridisk fakultet skal derfor etablere et forskningsforum hvor 
forskere kan møtes for å diskutere ideer og erfaringer. 
 
Særlig om kvinner med små barn ansatt i forskningsprosjekter: Kvinnelige forskere skal ikke bli 
tvunget til å pendle vekk fra små barn når de deltar i et forskningsprosjekt. Det bør tilrettelegges for 
fysisk tilstedeværelse på deltid for å støtte balansen mellom familieansvar og akademisk karriere.  
Fakultetet skal søke å lokalisere midler til et stipend for foreldre som ønsker å forfølge 
forskningsopphold i utlandet. Stipendet skal bidra til å dekke kostnader knyttet til barneomsorg, 
utdanning eller andre kostnader knyttet til ansvar for barn under utenlandsopphold. 
 
Individuell trakassering og ekskludering: Det juridiske fakultet skal forhindre at trakassering, seksuell 
trakassering og ekskludering finner sted innenfor forskningsprogrammer og skal ha en strategi for å 
håndtere konkrete tilfeller.    
 
Trakassering/Ekskludering: Trakassering er i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 annet ledd 
definert slik: «Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller 
virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.» Eksempler på 
slik oppførsel er å ikke inkludere eller overhører en forsker i møter eller hendelser, subtile 
fornærmelser, å glemme å sitere eller nevne en forsker i rapporter, devaluering av forskning og å ikke 
gi konstruktiv tilbakemelding, men i stedet gi uklar tilbakemelding eller ingen tilbakemelding. 
 
Seksuell trakassering er i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 tredje ledd definert slik: «Med 
seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål 
eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.» 
Seksuell trakassering kan skje både gjennom verbal og fysisk atferd.  
 
Sosiale medier: Det juridiske fakultet skal jobbe for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for kvinner, 
herunder iverksette tiltak for at kvinner ikke utsettes for trakassering fra ansatte og studenter via sosial 
medier. 
 
Om kvinner som symboler (»tokenism»): Oppnåelse av kjønnsbalanse blant forskere og 
forskningsledelse er verdsatt av forskningsfond som Norges forskningsråd og European Research 
Council. Det er viktig at kvinnelige forskere ikke behandles som «tokens» innenfor 
forskningsprogrammer, det vil si at de rekrutteres på grunn av kjønn for å bevise at programmet ikke 
diskriminerer, men har deltakere av begge kjønn. I slike tilfeller tillates kvinnene formelt sett å ta del i 
et forskningsprogram, men opplever i praksis ikke full deltakelse. Tvert imot kan noen erfare 
hindringer, ekskluderingspraksiser, psykologisk stress, fremmedgjøring, devaluering eller 
nedgradering. På et individuelt plan fører dette til demotivasjon, frustrasjon, negativt selvbilde, 
isolasjon, marginalisering og reduserte ambisjoner og ytelse. På et strukturelt plan bidrar slike 
praksiser til å fremme kjønnsstereotyper og til en nedvurdering av kvinners kvaliteter som forskere.  
 
Fratredelse av forskningsleder posisjon: Rekrutering av kvinner til posisjoner som forskningsledere er 
en viktig målsetting for Universitetet i Oslo og for Det juridiske fakultet. Dersom en kvinne i en 
forskningsleder posisjon (det kan være forskergruppeleder, prosjektleder eller arbeidspakkeleder) mot 
sin vilje blir bedt om å fratre sin posisjon har hun rett til å legge saken sin frem for LIMU som gir råd til 
dekanen som treffer den endelige beslutningen. Saksbehandlingen for LIMU og dekanens beslutning 
skal følge vanlige regler for beslutninger i forvaltningen. Alle slike saker må oppfylle prosessuelle krav 
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til skriftlig varsel, identifikasjon av materielle grunner, representasjon av fagforening og administrasjon 
og rimelig mulighet for tilsvar/kontradiksjon. I tillegg må prosjektlederen kunne oppgi spesifikk 
dokumentasjon som støtter en ufrivillig fratredelse av forskningsleder posisjon.  
 
Klagemekanisme: Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn som opplever diskriminering eller 
trakassering skal ta kontakt med instituttleder eller avdelingsleder, alternativt LIMU eller LAMU, eller 
benytte Si Fra-prosedyren.2 Fakultetet skal sørge for en effektiv individuell klageprosedyre. 
 
 
 

                                                           
2 http://www.uio.no/om/hms/si-fra/  
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Model Guidelines on Equality, Non-Discrimination, and Diversity 

within Research- Faculty of Law, University of Oslo 

UiO Faculty of Law is committed to providing a positive research environment which 

recognizes diversity as a strength and source of creativity. The Faculty of Law seeks to enable 

researchers of diverse backgrounds to be able to pursue their intellectual aspirations and enjoy 

a meaningful careers. The increased recruitment of women and persons of diverse backgrounds 

to research positions and research leadership positions is an aim of the UiO Faculty of Law. For 

women and persons of diverse backgrounds to enjoy equality in research programs, this requires 

equal right to inclusive participation, respect, and access to possibilities for advancement and 

enjoyment of the workplace environment. Research programs/groups are obligated to prevent 

discrimination by taking concrete action to correct discriminatory attitudes and structures and 

promote a respectful workplace environment. 

Positive Structural Actions The Faculty of Law will take specific measures to ensure that 

all researchers, irrespective gender, transgender identity or expression, national, racial or ethnic origin, 

religion or belief, disability, sexual orientation or age will have equal access to research 

opportunities and shall not be subjected to diminished prestige and lack of power.   

Recruitment:  Research programs will make best efforts to recruit women and persons of 

diverse backgrounds as researchers and research leaders- through processes that are inclusive, 

clear, accessible, and transparent.  The Faculty of Law will endeavor to enable researchers to 

pursue research-related teaching.   

Evaluation: The heightened visibility of women and persons of diverse backgrounds as 

researchers and research leaders risks increased pressure and overly critical examination of their 

performance, prompting overachievement or underachievement. Evaluations should be 

designed to identify such risks and respond with an adequate strategy. 

Transparancy: The Faculty of Law commits to upholding the principle of transparency in 

recruitment, evaluation, advancement, and demotion/dismissal of women and persons of 

diverse background within research programs. 

Reporting: Research programs will submit reports on what actions they have taken to promote 

equal participation and advancement of women and diverse researchers. Research groups are 

to identify and correct both formal and informal mechanisms of subordination and 

marginalization. Research Leaders are to set empowerment goals for female and diverse 

researchers at all levels. LIMU will conduct an evaluation in situations where there are women 

leaving research projects. 

Prizes and Citations: The Faculty of Law will commit to nominating women for research 

prizes, maintain a bibliography of research by women, promoting a citation policy which 

reminds academic staff to cite women researchers, assist women researchers in attaining access 

to research conferences, etc. 

Seminars/Workshops to promote Advancement and Retention of Women Researchers:  
The Faculty of Law commits to increasing the appointment of women to Research Leadership 

positions and ensuring retention of women leaders. The Law Faculty will offer workshops to 

women researchers on relevant topics, such as improving the CV, writing research applications, 

30



publishing in international journals, Understanding Gender Dimensions of Leadership/Women 

Role Models. Women researchers at all levels will be given information on their rights and 

possibility for redress.  

The Faculty of Law will also offer regular gender training to Research Leaders to promote 

awareness, such as Recognizing Unconscious Gender Bias, Devaluation, Exclusion, and 

Stereotyping when evaluating and interacting with women research staff, Strategies for 

Retention of Women Research Leaders, Supporting the Work-Life Balance, etc. Research 

leaders are to understand that commitment to gender equality is measurable in words and 

actions.   

Research Forum: The Faculty of Law will establish a Research Forum where researchers can 

meet to discuss research ideas and experiences with each other and discuss gender equality 

practices. 

Mentor Program:  Women researchers and researchers of diverse backgrounds may benefit 

from access to mentors to discuss the challenges of pursuing research.1 The Faculty of Law will 

expand the mentor program to encourage women researchers and researchers of diverse 

backgrounds (including research fellows, researchers, and research leaders) to seek and serve 

as mentors. 

Access to research assistance: The Faculty of Law will provide research assistance to women 

researchers in order to facilitate meeting research deadlines.2 

Mobility: Women researchers have lower rates of mobility. One aspect is the challenge 

presented by combination of parenthood responsibilities with a research career. The Faculty of 

Law shall aim to solicit funds to create a grant for parents seeking to pursue research stays 

abroad in order to support costs relating to childcare, education, or other costs related to the 

maintenance of children abroad. 

Women researchers will not be forced to commute away from small children when part of a 

research project. Facilitation of part-time physical presence should be pursued in order to 

support the balance of family commitments and academic career. 

Individual Discrimination, Harassment, Exclusion, Devaluation & Tokenism 

The Faculty of Law is committed to countering discrimination, exclusionary practices, 

devaluation of research, humiliation, and harassment within research programs and recognizes 

a no-tolerance position on these practices. Research staff shall not be subject to discrimination 

on the grounds of sex, ethnicity, age, disability, or sexual orientation.   

The Faculty of Law will provide a course on discrimination, harassment, exclusionary practices, 

marginalization, devaluation of research, and stereotyping (“overly-sensitive-difficult-

insubordinate-oppositional”) to research staff and disseminate these guidelines. Passive-

aggressive exclusion is unacceptable. Examples of such behavior include failure to include a 

researcher in meetings or events, ignoring or overlooking a researcher in meetings and events, 

                                                           
1 https://www.uio.no/english/for-employees/competence/gender-equality/mentoring-programme/  
2 https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/limu/  
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subtle insults, forgetting to cite or list a researcher in reports, devaluation of research, and failure 

to provide constructive feedback- instead providing unclear feedback or no feedback. 

The Faculty of Law will seek to provide a safe work environment for women researchers by 

taking measures to ensure that women will not be harassed by employees or students on social 

media.  

Definitions of Discrimination and Harassment  

EU Directive 2006/54/EC of 5 July 2006 on the Implementation of the principle of equal 

opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and 

occupation 

Article 2- Definitions 

Direct Discrimination- where one person is treated less favorably on grounds of sex than 

another is, has been or would be treated in a comparable situation 

Indirect discrimination- Where an apparently neutral provision, criterion or practice would 

put persons of one sex at a particular disadvantage compared with persons of the other sex, 

unless that provision, criterion, or practice is objectively justified by a legitimate aim, and the 

means of achieving that aim are appropriate and necessary 

Harassment- Where unwanted conduct related to the sex of a person occurs with the purpose 

or effect of violating the dignity of a person, and of creating an intimidating, hostile, degrading, 

humiliating or offensive environment 

Sexual Harassment- Where any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of 

a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in 

particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive 

environment 

Tokenism- The achievement of gender balance among researchers and research leadership is 

valued by Research Funds, such as NRC and ERC. It is important that women researchers not 

be treated as tokens within research programs, in which they are recruited because of their 

gender in order to prove the non-discriminatory quality of the program. They are permitted to 

form part of a research program but not allowed to enjoy full participation due to coercive, 

authoritarian treatment, denial of advancement opportunities, exclusionary practices, 

psychological stress, alienation, devaluation, or demotion.  These practices carry a risk of 

additionally promoting gender stereotypes (the workaholic, the mother, etc.)  This results in 

demotivation, frustration, negative self-image, isolation, marginalization, and reduced 

aspirations and performance.  

Complaint Mechanism:  Persons who experience discrimination, harassment, or exclusion 

are to contact the Head of Department, alternatively LIMU or LAMU, or the Si Fra procedure.  

All Department Heads are to inform researchers about the availability of these procedures.3 

 

                                                           
3 http://www.uio.no/english/about/hse/speak-up/index.html  
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Termination, Dismissal, or Demotion within Research Programs  

The Law Faculty will conduct a gender assessment of termination of contract, dismissal, and 

demotions involving women within research programs.  All such proceedings must meet 

procedural requirements of written notice, identification of substantive grounds for termination, 

representation by union and administration, and fair opportunity to respond. 

 

Documenting a Demotion 

 

The project director or manager must be able to produce specific documentation in order to 

support an involuntary demotion. Examples of specific documentation include a poor 

performance evaluation, disciplinary warning letters, or documentation of lack of work, 

reorganization, or change in sponsored program needs.  

 

LIMU, the Faculty Administration, and the Union must assist and advise project directors and 

managers in documenting a case for demotion. 

 

Notifying Researcher and Reviewing a Demotion 

 

The LIMU, administration, and Union must review the supporting documentation for a 

demotion before a demotion is implemented.  

 

If a researcher elects a voluntary demotion, the union or administration must be available to 

counsel the employee.  

 

Providing Notification Memorandum to Researcher/Written Request by Researcher 

 

If the demotion action is involuntary, the project director or manager must provide, after 

consultation with the office responsible for personnel matters, a written notification 

memorandum to the researcher who is being demoted. The written notification memorandum 

must explain the reason(s) for the demotion, the effective dates for the demotion, and whether 

the demotion is temporary or permanent.  

 

For a voluntary demotion, the researcher must provide his or her project director or manager 

with a written request for the demotion. 

 

Retaining the Notification Memorandum/Written Request 

 

For involuntary demotions, a copy of the notification memorandum sent to the researcher must 

be retained in the personnel file. When a researchers requests a voluntary demotion, a copy of 

the written request must be retained in the personnel file. 
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Årsplan for PMR høsten 2018  

 

Møte september (møtedato kommer)   

Frister: Innsendelsesfrist tirsdag 28. august, formøte torsdag 30. august, sakskart ut torsdag 6. 

september. 

Saker:  

 Gjennomgang av rapport fra de ansvarlige faglærerne angående integrering av 

kjønnsperspektiv  

 Sensorveiledninger på alle emner   

 Status fra eksamens våren 2018  

 Faglig eksamensledere for høsten 2018  

 Tall for eksamensmøtte våren 2018 

 Status programevaluering av rettsstudiet    

 

Møte torsdag 25. oktober  

Frister: Innsendelsesfrist tirsdag 9. oktober, formøte torsdag 11. oktober, sakskart ut torsdag 18. 

oktober. 

Saker:  

 Vedtak om endelig valgemneportefølje for perioden H2019-H2023 på bakgrunn av 

instituttenes innstillinger og forslag fra dekanen.   

 Større endringer av emner, eks. vurderingsform og undervisning  

 Endringer av læringskrav, litteratur og hjelpemidler  

 Undervisningsbudsjett og eksamensbudsjett for 2019  

 Møtedatoer for våren 2019 

 Periodisk emneevaluering fra våren 2018   

 

  

Møte tirsdag 4. desember   

Frister: Innsendelsesfrist fredag 16. november, formøte tirsdag 20. november, sakskart ut tirsdag 27. 

november.   

Saker:  

 Årsplan for PMR våren 2019   

 Endringer i regelverk     

 Ukeplaner for våren 2019  
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PRIVATRETT I høsten 18

 

Fag/Uke 06.08.2018

10.08.2018

13.08.2018

17.08.2018

20.08.2018

24.08.2018

27.08.2018

31.08.2018

03.09.2018

07.09.2018

10.09.2018

14.08.2018

17.09.2018

21.09.2018

24.09.2018

28.09.2018

01.10.2018

05.10.2018

08.10.2018

12.10.2018

15.10.2018

19.10.2018

22.10.2018

26.10.2018

29.10.2018

02.11.2018

05.11.2018

09.11.2018

12.11.2018

16.11.2018

19.11.2018

23.11.2018

26.11.2018

30.11.2018

03.12.2018

07.12.2018

10.12.2018

14.12.2018

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Fadderuke Påmelding

påmeldingsfrist

 14.8
Lovdatapro 

Kurs i Lovdata Pro som eksamens- 

og studieverktøy

Eksamensrettet kurs i Lovdata Pro  

Lovdata pro 

Kollokvie

veiledere 2K

F 1 time Lovdata pro 

2K 

 2 kurs for 

privatister

1K

Lovdata pro 

1 K kun 

privatister

Rettskilder til fots 10K

Rettskilder til fots velkomst 

forelesning avslutning forelesning 

1+2 F

Forelesning i oppgaveskriving 

Tarjei Bekkedal  

ti

Forelesning i avtalerett og i 

kjøpsrett 

8F 10F

Kurs i avtale- og kjøpsrett 36 K

10-20-30

ma o to

opphold

retting av 

øvingsoppgave

r 

40-50-60-70 80-90-100-110 120-130-140-

150

160-170 fre gj 180

Innleveringsfris 

Kursoppgaver

14. sept innlevering 

av den lille 

oppgaven

fre 19.10

Innleveringsfrist 

Fakultetsoppgaver i avtalerett 

Fre   12.10

Gjennomgang 

Fak opp gave I avtalerett 

Gj ti   

Innleveringsfrist

Fakultetsoppgaver i kjøpsrett 

Fre  26.10

Gjennomgang 

Fak oppgave Kjøpsrett 

Gj 

o  

Forelesninger i erstatningsrett   16

 ma ti  o to

 10-20-30-40

 o to  fre

50-60-70 

ma ti 

80 -90

Innlevering 

Kursoppgave i erstatningsrett 

Inn KURS.

fredag 23.11  
Gj KURS 1 t

30.11.2018
Kurs i erstatningsrett   o to 

10-20

ma o to 

30-40-50

ma o to

60-70-80

o 
Fakultetsoppgave i erstatningsrett Inn FAK

fredag 

9.11.2018

Gj. FAK 1 t

ma 26.11
kollokvieveiledere samlinger torsdag torsdag 

Exphil 
1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7
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PRIVATRETT II høsten  18  
Fag/Uke 06.08.2018

10.08.2018

13.08.2018

17.08.2018

20.08.2018

24.08.2018

27.08.2018

31.08.2018

03.09.2018

07.09.2018

10.09.2018

14.08.2018

17.09.2018

21.09.2018

24.09.2018

28.09.2018

01.10.2018

05.10.2018

08.10.2018

12.10.2018

15.10.2018

19.10.2018

22.10.2018

26.10.2018

29.10.2018

02.11.2018

05.11.2018

09.11.2018

12.11.2018

16.11.2018

19.11.2018

23.11.2018

26.11.2018

30.11.2018

03.12.2018

07.12.2018

10.12.2018,

14.12.2018

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Rettslig argumentasjon Rettslig arg  I 

ma ti 

Rettslig arg  II

ma ti 

Rettslig arg  II

ma ti 

Innlevering kursoppgaver rettsla fredag 

07.09.2018

fredag 

28.09.2018

fredag  

9.11.2018

Lovdatapro 

Kurs i Lovdata Pro som eksamens- 

og studieverktøy

Eksamensrettet kurs i Lovdata Pro  

kun privatister   

Lovdata pro 

kun ptivatister 

Juridisk metode F 8+8

16 forelseningsrimer 

Lovtolking 

8 F  ti o to fre

Domsanal 4F to 

fre 

Domsanal 4F 

ma ti 

Kurs i juridisk metode 

4+4 ganger 16 kurstimer

8 K Lovtolking 

ma ti o to 

 4 Kto fre  4 K ma  ti   

Søkekurs i juridisk metode 2 K

Fakultetsoppgaver i Juridisk 

metode

fre  26.10 gjennom

gang 

fredag  
Familierett 14F 14 F

o to fre

ma ti o  to 

Arverett 10F ma ti o to fre

Kurs i familie- og arverett 20K

o  to  

10-20 "fri "

ma ti o to 

30- 40-50-60

ma ti o 

70-80-90

fre100

Kursoppgave  i familie- og arverett innlever.

Fredag 12.10

Fakultetsoppgave i familie- og 

arverett 

Innlever.

Fredag 28.9

gj.

ma samme rom 

som faste

16+2 F Forelesninger i fast 

eiendoms rettsforhold

16+2F

ma ti o to  

10-20-30-40

ma  ti o to  fre

50-60-70 -80-90

14+2 Kurs i fast 

eiendomsrettforhold 

14+2K 

o to 

10 -20

ma ti o to fre 

30-40-50-60-70

o

80

Kursoppgaver i fast 

eiendomsrettforhold 

Innlevering 16.11

fredag  

onsdag 

Fakultetsoppgaver i fast 

eiendomsrettsforhold 

Innlevering 

fre  02.11.2018

Gjennomgang

fredag
Eksamen ? 13 desember ?
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Master i rettsvitenskap, JUS2111- (3. semester)  -plan for høsten 2018
Høstferie?

13-18 aug 20-25 aug 27-31 aug 3-7 sep 10-14 sep 17-21 sep 24-28 sep 1-5 okt 8-12 okt 15-19 okt 22-26 okt 29-2 nov 5-9 nov 12-16 nov 19-23 nov 26-30 nov 3-7 des 10-14 des 17-21 des

Fag:                        ukenummer: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Introduksjon/metode F 2 F 2

Introduksjon/metode, K 6 tre timer 

per gang

K 6 tors 

og fre

Statsforfatningsrett forelesning F 22 F 8 F 4 F 8 F 2

Statsforfatningsrett K 14 K 4 K 4 K 6

Statsforfatningsrett 

kursoppgavegjennomgang K 2 
K 2   

Folkerett forelesning F 12 F 2 F 6 F4

Folkerett K 10 K 4 K 2 K 4

Gjennomgang av fakultetsoppgave
felles for alle tre fag -  F 2 innleve F 2

Folkerett prosedyreøvelse K2
innlev av 

prosesskriv

K2 

prosedyre-

øvelse
PBL i Folkerett/MR,  K 4 PBL 4

Menneskerettigheter, F 12 F 6 F 6

Menneskerettigheter, K 10 K 6 K 4

Menneskerettigheter,  

kursoppgavegjennomgang  K 2
K 2

Exfac, F  21 F 5 F 6 F 6 F 4

Exfac, K 14 K 4 K 6 K 4

Kildesøk folkerett og MR K4 ?? K 2 K 2

Manduksjoner F 6 F 4 F 2

Kurs i lovdata, K 3 K 2
K 1
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Master i rettsvitenskap,  4. semester, JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett - høst 2018
Høstferie **

13-17 aug 20-24 aug 27-31 aug 3-7 sep 10-14 sep 17-21 sep 24-28 sep 1-5 okt 8-12 okt 15-19 okt 22-26 okt 29-2 nov 5-9 nov 12-16 nov 19-23 nov 26-30 nov 3-6 des 10-14 des 17-21 des

Fag:                        ukenummer: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Innføring F2 F 2

Forvaltningsrett F20, noe dekkes m. Podcast/Video F 8 F 10 F2

Forvaltningsrett K16 (reduserte gruppestørrelser) K8 K8

 Kursoppgave, Forvaltningsrett Innlev Gj. Gang

EØS-rett  F10 F 10

EØS-rett  K 8 K8

Bibliotekskurs i kildesøk - EØS ?? K2

Fak.-oppgave, alm. Forvaltningsrett *** Innlev
Gj. Gang 

***

Fakultetsoppgave, EØS-rett Innlev Gj. gang

Miljørett F10 F8 F2

Miljørett K8 K8

Fakultetsoppgave EØS- og miljørett Innlev Gj. Gang

Velferdrett F16 ***** F10 F6

Velferdsrett K8 K4 K4 ma+ti

PBL - Velferdsrett/Tverrfafaglig K4
Pbl 4 

to+fr

Eksamensrettet kurs 6 t ???
K6, ma el. 

Ti

Manduksjoner M6 ??? M6, on-fr

Semesteroppgave 
Deles ut 

etter kurs 

(onsdag)

16.11.

Semesteroppgave forelesning F2 F 2, ma

Semesteroppgave skrive/veiledningsseminar K8
K 4, ti+ 

on
 K 2, on

Semesteroppgave kildesøk **** K2 

Semesteroppgave sensur + muntlig
oppgavesens

ur og så 

muntlig*
 muntlig

4 timers skriftlig eksamen 3.12.?

*Muntlig tidligst fredag i uke 49
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JUS 3111 FORMUERETT I - HØST 2018

 

Uke
6-10. aug 13.-17. aug 20-24 aug 27. -31. aug 3-7 sept 10-14 sept 17-21 sept 24.-28. sept 1-5 okt 8-12. okt 15-19. okt 22 - 26. okt 29.okt-2. 

nov

5.-9 nov 12.-16 nov 19.-23. nov
26.-30 nov 3-7. des 10-14. des 17.-21. des 24-28.des

Underv - 

aktivitet

Fag 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52

Forelesninger 

i Formuerett I

Introduksjon (6 t) + 

Forelesning i 

oppgaveteknikk og muntlig 

presentasjon (2 t) ?        

 6 (eller 4?) + 

2 F

Avtalerett (4 stp) (10 t)              10 F

Kontraktsrett (14 stp) (24 t) 

(Obligasjonsrett I)

22 F man, tirs, 

tors

hele uken hele uken

Pengekravsrett ( 6 stp) (10 

t) (Oblig.rett II)       

10 F man, tirs, 

ons

tirs, ons, tors

Intro i Dynamisk tingsrett 

(1 stp) (2 t)

2 F fr

Metodeforelesning i 

obligasjonsrett I?

to

Gruppe- 

undervisning i 

Formuerett I

Gruppeundervisning (ca 9 

grupper, 23 studenter - 4-5 

studenter pr. undegr.) F1 - 

16 t, F2 - 14 t + 10 t 

gruppearbeid (selvstudium), 

F3 16 t + 2 t forelesning 

gjennomgang av 

kursoppgave

 Lesetid for 

studenter

 Lesetid for 

studenter

 Lesetid for 

studenter

 Lesetid for 

studenter

Fase 1 Tema                    Fase 1 Tema                 Fase 1 Tema                    Fase 2 

Obligatorisk     

Fase 1 Tema                    Fase 2 

Obligatorisk     

Lesetid for 

studenter -  

Fase 2 

Obligatorisk     

Fase 3 

Eksamens- 

oppg      

Fase 3 

Eksamens- 

oppg      

Fase 3 

Eksamens- 

oppg      

Fase 3 

Eksamens- 

oppg      

 Lesetid for 

studenter

Lesetid for 

studenter

Lesetid for 

studenter

Mandag og 

torsdag  

Mandag og 

torsdag     

Mandag og 

torsdag  

Del 1 Lovdata 

+ Kildesøk

Mandag og 

tirsdag  

Del 2 

Veiledning 

mandag, 

Gruppe arbeid      

Hele uken

Gruppearbeid, 

man, retting 

av oppgaver

Del 3 

Presentasjon 

(4 dager)  tirs, 

ons, tors, fr

Mandag og 

torsdag

Mandag og 

torsdag

Mandag og 

torsdag

Mandag og 

torsdag 

retting av kurs- 

oppgaver

Gj. gang 

kursoppgave 

(2 t)

Oppsamlingsgruppe 8 t + 

10 t gruppearbeid 

(selvstudium)

Kildesøk, 

Lovdata, Veil, 

Gr.arb 

Gr.arb     

Innlevering av 

oppgave 

Presentasjon 

Skriftlige oppgaver og 

muntlig presentasjon                             

Digitale ferdigheter Innlevering av 

oppgave og 

muntlig 

presentasjon

Innlevering av 

oppgave og 

muntlig 

presentasjon Lovdata

Obligatorisk 

oppgave 

Innleverings 

frist fredag

Muntlig 

presentasjon

Kursoppgave 

(Kontraktsrett

) Innleverings 

frist 

Fakultets-   

oppgaver

Fakultetsoppgaver 

Avtalerett

 Innlevering 

Avtalerett Gj. Gang
Fakultetsoppgaver 

(Kontraktsrett)

Innlevering 

Kontraktsrett 

Gj. Gang

Fakultetsoppgaver 

(Pengekravsrett)

Innlevering 

Pengekrav-

kontrakt

Gj. Gang

Eksamen
Eksamen i uke 51?
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FORMUERETT II -HØST 2018 

Fag/Uke 6-10 aug 13 - 17 aug 20.-24. aug 27.-31. aug                                          3.-7. sept 10.-14. 

sept

17.-21. 

sept

24.-28. 

sept

1.-5.okt 8.-12. okt 15.-19. okt 22.-26. okt 29. okt - 2. 

nov

5.-9. nov 12.-16. nov 19.-23. nov 26.-30. nov 3.-7. des 

10.-14. des. 

17.-21.des

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
JUS3212 

Forelesning i 

Dynamisk tingsrett (6 

stp) (24 t)

Hele uken Hele uken

ma, ti

Kurs i Dynamisk 

tingsrett (20 t)

18 + 2 K 

  ons, tors, fre

ti, ons, to ti, ons, to to 

Kursoppgaver Innl.f. fre 

12. oktober

Fakultetsoppgaver

Innl.f. fre 19. oktober gj.gang fr
Forelesning i 

Selskapsrett (6 stp) (16 

t)        

16 F Hele 

uken

ma, ti, ons

Kurs i Selskapsrett (16 

t)

14+2 K man, 

tirs

ons, to, fre ma, ti Gj.gang  to

Kursoppgaver Innl.f. tirs 6. 

nov

Fakultetsoppgaver Innl.f. man 

29. okt

Gj. Gang tir

JUS3220 

Rettshistorie (8 stp) 

(16 t)  

Hele uken man 

8 t storkurs i 

rettshistorie

tirs, ons, 

tors, fre 

Valgemne Innføringskurs Innføringskurs 10:15-12Undervisning

Eksamen Hjemmeeksamen 3 dager: utlevering av oppgave man 4. september kl. 10:00 - innlevering av oppgave tors 7. sept kl. 10:00Valgfagseksamener begynner Ikke avklart

Valgemner - kl. 08:15-12

Unngå Kl. 08:00-12:00 hele semesteret 

Justival/HumAk og UiO's årsfest (03.09.18) Vi bør ta hensyn til dette.

Et spørsmål - er det mulig å utsette kursene i selskapsrett to dager? Vi strever med at studentene ikke er forberedt til kurs, og så tenkte jeg at hvis de ikke gikk rett på kurs etter forelesning, men ventet til mandagen etter, så kanskje de fikk litt bedre tid? Margrethe B. C.
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8. SEMESTER HØST 2018- MASTER I RETTSVITENSKAP: 

JUS 4111 Metode og etikk (10 stp), semi-obligatorisk emne (10 stp) og valgemne (10 stp) 
Dette er en oversikt som viser hvordan undervisningen i semesteret er planlagt fra uke til uke. Kurs- og fakultetsoppgaver kommer i tillegg.

NB! Avvik fra denne forekommer, så benytt "Timeplan for undervisning" eller "Mine studier" for korrekt sted og tid for de ulike aktivitetene.

8. SEMESTER HØST 2018 06.-10.13.-17.20.-24. 27.-31. 03.-07. 10.-14. 17.-21. 24.-28. 01.-05. 08.-12. 15.-19. 22.-26. 29.-02. 05.-09. 12-16. 19.-23.26.-30. 03.-07. 10.-14. 17.-21.

aug aug aug aug sep sep sep sep okt okt okt okt nov nov nov nov nov des des des

Fag/uke 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

JUS4111
Høstferie

Metode (7 stp)

Forelesning (18 timer) F2 F6 F4 F6 Mand. F2 E

Kurs (8 timer) K2 K6 K

Fakultetsoppgave i metode Innlev. Gj.gang her S

Etikk (3 stp) A

Forelesning (4 timer) F4 M

Kurs (8 timer) K4 K4 E

Oppsamlingskurs K8 N

Fakultetsoppgave i etikk Innlev Gj.gang S

Eksamen P

SEMI-OBLIGATORISK EMNE E

Introduksjon R

Informasjon om emnet (1x3 timer) F3 I

a) JUS4121 Rettsøkonomi O

Forelesning (14 timer) F2 F2 F2 F4 F4 D

Kurs (10 timer) K6 K4 E

Fakultetsoppgave i rettsøkonomi Innlev Gj.gang

Eksamen

b) JUS4122 Rettssosiologi

Forelesning (14 timer) F2 F6 F6

Kurs (10 timer) K4 K6

Fakultetsoppgave i rettssosiologi Innlev Gj.gang

Eksamen

c) JUS4123 Rettsfilosofi

Forelesning (14 timer) F4 F4 F2 F2 Fri F2

Kurs (10 timer) K2 K4 K4

Fakultetsoppgave i rettsfilosofi Innlev Gj.gang

Eksamen

VALGEMNE

Undervisningsaktiviteter avhenger av valgt emne - se semestersidene

Gul = Obligatorisk

Oppsamlingskurs er for studenter som ikke har fått godkjent obligatorisk kurs
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7. SEMESTER HØST 2018 - MASTER I RETTSVITENSKAP

JUS 4211 Prosess og strafferett (30 stp)
Dette er en oversikt som viser hvordan undervisningen i semesteret er planlagt fra uke til uke. Kurs- og fakultetsoppgaver kommer i tillegg.

NB! Avvik fra denne forekommer, så benytt "Timeplan for undervisning" eller "Mine studier" for korrekt sted og tid for de ulike aktivitetene.

06.-10. 13.-17. 20.-24. 27.-31. 03.-07. 10.-14. 17.-21. 24.-28. 01.-05. 08.-12. 15.-19. 22.-26. 29.-02. 05.-09. 12.-16. 19.-23. 26.-30. 03.-07. 10.-14. 17.-21.

aug aug aug aug sep sep sep sep okt okt okt okt nov nov nov nov nov des des des

Fag/uke 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Introduksjon Justivalen? Høstferie

Introduksjon til emnet (2 timer) F2

Sivilprosess (10 stp)

Forelesning (20 timer) F10 F8 F2 E Ikke forelesning 24. og 25. i uke 34,l

Kurs (18 timer) K6 K6 K6 K Forelesning man + tirs uke 35, kurs ons-frel øå¨å

Fakultetsoppgave sivilprosess Innlev Gj.gang S

Straffeprosess (10 stp) A

Forelesning (18 timer) F4 F4 F4 F4 F2 M

Kurs (18 timer) K2 K4 K4 K4 K4 E

Fakultetsoppgave straffeprosess Innlev Gj.gang N

Strafferett (10 stp)

Forelesning (18 timer) F4 F4 F4 F4 F2

Kurs (18 timer) K2 K4 K4 K4 K4

Fakultetsoppgave strafferett Innlev Gj.gang

Praktiske kurs

Rettssakskurs (6 timer + rettssak) Rk2 Rk6 Rk6 Rk4 

Annet

Manduksjoner (13 timer) F7 F6 evt her.

Eksamen
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Til alle ansvarlig faglærere på valgemner,  
 
Som del av valgemneprosessen ble det foreslått å sette av en utviklingspott til valgemner på 100 000 
hvert år. Dette gjelder f.o.m. 2019. 
 
Intensjonen med utviklingspotten er å gi bedre anledning til å prøve ut nye undervisnings- eller 
vurderingsformer på valgemner.  
 
Valgemnegruppen la vekt på at det var viktig med en åpen prosess rundt disse midlene, at det skulle 
informeres bredt om potten og settes en årlig frist for søknader. Søknadene skal behandles samlet i 
PMR. Se delrapport 2, s. 15 og 16: http://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-
utvalgsmoter/pmr/valgemner/dokumenter/valgemner_delrapport-2_120218_godkjent.pdf 
 
Dette året skjer det mye rundt valgemnene, inkl. den pågående prosessen knyttet til hvilke 
valgemner som skal tilbys for de kommende årene. Det er ønskelig å behandle søknader om midler 
fra utviklingspotten for 2019 på PMRs møte i september 2018 av hensyn til planleggingen av emner 
våren 2019. Støtte for emner som går i høstsemesteret 2019 vil gis med forbehold om at det aktuelle 
emnet vedtas videreført.  
 
Søknad om midler fra utviklingspotten kan sendes meg, som sekretær for PMR, innen fredag 24. 
august. Søknaden skal kort beskrive hva slags nye tiltak som foreslås for undervisning eller vurdering, 
hvorfor, og hvilke ressurser det søkes om.  
 
Vennlig hilsen 
Kristin Steen Slåttå   
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