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Til kandidatene – JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett høsten 2019 

I dette brevet følger nødvendig informasjon om eksamen. 
 
Eksamen i JUS2211 består av to deler: 

 En semesteroppgave 

 4 timer skriftlig skoleeksamen 
 
Semesteroppgave 
Oppgaven har en ordgrense på 4000 ord. Innlevering av semesteroppgaven skal gjøres via 
det digitale eksamensverktøyet Inspera. Inspera er åpent for innlevering fra og med 
4.november til innleveringsfristen 18.november kl. 12.00. 
 
Skriftlig digital skoleeksamen 
Dato for skoleeksamen er 10.desember (kl. 0900 - 1300). Husk gyldig legitimasjon med 
bilde (studiebevis, førerkort etc.). Oppmøte er senest ½ time før eksamensstart. Digital 
skoleeksamen utføres i Inspera. Det er svært viktig at du setter deg inn i systemet, se 
informasjonssiden. På eksamensdagen forutsettes det at du har satt deg inn i dette på 
forhånd. Eksamensoppgaven vil fremdeles bli delt ut på papir, og du vil ha tilgang til 
kladdeark. Det er ikke mulighet for utskrift under eksamen. 
 
Eksamenslokalet  
Eksamen i emnet JUS2211 høsten 2019 vil avholdes i Silurveien 2 på Ullern: 
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/andre/silurveien/ Plassering under eksamen 
og kandidatnummerering blir publisert på StudentWeb omtrent en uke før eksamen. 
 
Brukernavn og passord 
Det er viktig at du kontrollerer at du har fungerende UiO-brukernavn og passord før 
eksamen. Hvis du ikke har dette, kan du bestille et nytt passord, eller så kan du ta kontakt 
med Juriteket. 
 
Hjelpemidler 
Eksamen gjennomføres med Lovdata Pro. På emner med Lovdata Pro er det ikke tillatt 
med andre eksamenshjelpemidler enn Lovdata Pro. Heller ikke såkalt "blank" lovsamling 
kan medbringes. Eksamensversjonen av Lovdata Pro gir tilgang til færre kilder og bare de 
eksamensgodkjente henvisningsmerknadene. Det vises til informasjonssiden om Lovdata 
Pro i studier og eksamen. 
 
Kandidatinstruks og sanksjoner ved regelovertredelse 
Alle kandidater plikter å gjøre seg kjent med innholdet i universitetets sentrale 
kandidatinstruks samt den informasjonen instruksen viser til. Overtredelse av regelverk vil 
medføre sanksjoner i henhold til universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8. 

https://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/andre/silurveien/
https://studentweb.uio.no/studentweb/login.jsf?inst=FSPROD
https://brukerinfo.uio.no/forgotten/password/mobile.php
http://www.jus.uio.no/studier/tjenester/juriteket/
https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/index.html
https://www.uio.no/studier/program/jus/lovdata-pro/index.html
https://www.uio.no/studier/eksamen/kandidatinstruks-digital.html
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Trekkfrist og tellende forsøk 
Eksamensmeldinger som ikke blir trukket innen fristen 4.november, utgjør et tellende 
forsøk selv om du ikke møter til eksamen. Om gyldig forfall til eksamen, se nærmere regler 
for det juridiske fakultet § 2-3. 
 
Obligatorisk arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen 
Gjennomføring og godkjenning av obligatorisk arbeidskrav er en forutsetning for å kunne 
gå opp til eksamen i emnet.  
 
Kvote på gjentak 
I løpet av masterstudiet i rettsvitenskap har du totalt fire muligheter til gjentak av beståtte 

eksamener. I kvoten teller også ikke bestått, trekk under eksamen og ikke møtt til 

eksamen. For studenter med innpassede studieår reduseres kvoten med ett forsøk for hvert 

studieår som er innpasset. Kvoten gjelder alle emner som skal inn i graden med unntak av 

ex.phil og ex.fac. Les mer på nettsiden.  

Merk også at det fra og med høsten 2019 innføres emnesperre for gjentak av eksamener. 

Les mer om emnesperren her. 

Sensur 
Sensur på semesteroppgaven blir publisert 9.desember. Blir semesteroppgaven bedømt 

som «ikke bestått», vil du – så fremt det er vist et reelt forsøk på å besvare oppgaven – få 

tilbud om å levere på nytt innen en gitt frist. Ny frist er vanligvis 2 uker etter publisert 

sensur. I tvilstilfeller er det ansvarlig faglærer som tar den endelige vurderingen av om et 

forsøk skal betraktes som reelt eller ikke.  

Sensur på skoleeksamen faller 6.januar. Resultatet publiseres i StudentWeb. Man må bestå 

både semesteroppgaven og skoleeksamen for å få bestått på emnet JUS2211. Begrunnelse 

for sensurvedtaket kan fås ved henvendelse til sensorene innen en uke etter at sensur har 

falt. Se særlig opplysninger om treffetider eller kontakt Infosenteret 22 85 95 00. 

 
 
Lykke til med eksamen! 

 

Med vennlig hilsen 

Eksamensseksjonen 

http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/naermere_regler_juridisk_fakultet.html
http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/naermere_regler_juridisk_fakultet.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/om-oblig-undervisning/
https://www.uio.no/studier/program/jus/undervisning-eksamen/index.html
https://www.uio.no/studier/program/jus/undervisning-eksamen/#gjentak-eksamen
http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/grunngjeving-klage/jus-treffetider-sensor/
http://www.jus.uio.no/studier/kontakt/infosenteret.html

