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Disiplinen arbeidsrett – omfattende og sammensatt 
 
Hovedinndelingene: Kollektiv og individuell 
 
Kort: Hva er kollektiv arbeidsrett? 
 Betydningen av den kollektive delen for den 
 individuelle 
 
Hva er så den individuelle arbeidsrettens temakrets?  
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Fra emnesidene: 
Forkunnskaper 
Obligatoriske forkunnskaper 
Studenter må fylle ett av disse kravene: 
Bestått 1. - 3. avdeling i masterstudiet i rettsvitenskap (eller 
eksamener som kvalifiserer for fritak for disse) eller  
Fullført masterstudium i rettsvitenskap ved UiO 
(profesjonsstudium) eller tilsvarende 
Studenter med opptak til fakultetets utvekslingsprogrammer og 
studenter med aktiv studierett til ethvert masterprogram ved 
UiO (utenom master i rettsvitenskap) har unntak fra 
forkunnskapskravene. 
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Den individuelle arbeidsretten: 
 
Læringskrav og litteratur 
 
 
Til semestersidene 
 
 

Bemerkninger om forholdet mellom 
læringskravene og litteraturen 
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Forelesningsdisposisjonene 
 - er tilgjengelige på semestersiden 
Hvordan er de bygget opp? 
 Inndeling i hovedtemaer 
 Stikkord til de enkelte delemnene under hovedtemaet 

 Rettspraksis: Flere henvisninger; de uthevede er dommer som 
  fortrinnsvis bør leses 
 Litteratur: Henvisninger er først til den litteraturen som står på 
  litteraturlisten, hvor i denne de aktuelle temaene er 
  behandlet 
 Supplerende litteratur: Ikke noe krav om lesning, men  
  henvisninger til litteratur der den interesserte kan 
  finne mer stoff om det enkelte temaet 
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Gangen i undervisningen 
  3 dager – 6 timer spesielt for BA – 21., 27. og 28. 
september 
10 dager/dobbelttimer felles, fra 3. oktober til og med  
  9. november 
 MERK: Ikke forelesninger 12/10 og 26/10 
   2 dobbelttimer spesielt for MA, 14. og 16. november 
 
Følg med på timeplanen på semestersiden 
 - det kan skje endringer, ikke minst mht.      
 undervisningslokale 
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Eksamen  -  Spesifikke opplysninger finnes på semestersiden 
Eksamensordning 
Skriftlig eksamen – 4 timers «skoleeksamen» - felles for MA og BA 
27. november kl. 10:00 Oppmøte i eksamenslokalet senest 90 minutter 
før eksamen starter. 
Trekkfrist:  13. november 
Kunngjøring av resultater: 20. desember 

Oppgaveform: 
Typisk en kort formulert teorioppgave 
 Tidligere eksamensoppgaver finnes komplett på 

(ved Institutt for privatrett) 

Sensorveiledninger: Finnes på fakultetets nettsider for Studier, med 
 . Men det er ikke lagt ut noen for valgemner. 

http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/omrader/arbeidsrett/index.html
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/omrader/arbeidsrett/index.html
http://www.jus.uio.no/studier/ressurser/tidligere-eksamen/sensorveiledninger/


Hvordan finne rettspraksis  (myntet på BA) 

Inngangen er Lovdata ( ) – 
Logg inn øverst i høyre hjørne 
Med funksjonen Velg kan man hake ut hvilke baser 
man vil søke i; søkeskjemaet er selvforklarende. 
 
I åpne versjon (uten innlogging) er det dessuten 
inngang til alle lover og de nyeste rettsavgjørelsene. 
 
Andre kilder og ressurser 
 Her er den enkleste veien lenken (Lenkesamling) 
under Arbeidsrettslige ressurser på nett nederst på 
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http://www.lovdata.no/
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/omrader/arbeidsrett/publikasjoner/avhandlinger/studentoppgaver/index.html
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/omrader/arbeidsrett/publikasjoner/avhandlinger/studentoppgaver/index.html
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Masteravhandlinger 
Det er en lang rekke emner i arbeidsrett – både individuell og 
kollektiv – som det kan skrives om, på 30 studiepoengs nivå 
eller på 60 studiepoengs nivå. 

Vi har en egen emneliste med kommentarer til det enkelte 
temaet om hva det nærmere handler om, på 

 

Noen utvalgte emner spesielt rettet mot de som kan tenke seg et 
år som vit.ass. Og skrive en 60-poengs avhandling, ligger i en 
egen fil – se . 
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http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/omrader/arbeidsrett/publikasjoner/avhandlinger/studentoppgaver/index.html
http://www.jus.uio.no/ifp/forskning/omrader/arbeidsrett/publikasjoner/avhandlinger/studentoppgaver/index.html




Vel møtt! 
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