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På grunn av situasjonen med koronaviruset er universitetets bygninger stengt dette semesteret og 

eksamen avholdes som hjemmeeksamen. Det er derfor også bestemt at vanlige karakterer utgår og 

at det kun skal gis bestått/ikke-bestått til eksamen. For eksamen i JUS5851 vises til dekanvedtak som 

er gjengitt her på engelsk  

https://www.jus.uio.no/english/studies/student-news/exam-decisions-25march.html  

En del av undervisningen i JUS5851 var fullført da fakultetet ble stengt, men fem forelesninger ble 

berørt av nedstengningen hvorav fire har blitt gjennomført digitalt. Forelesningen om 

investeringskontrakter ble avlyst, men studentene har fått forelesningsslides. 

Om nivået for Bestått/ikke bestått er det for fakultetet besluttet følgende vurdering for emnene som 

har endret fra karakterskalaen A-F: 

"Den kvalitative terskelen bestått/ikke bestått anvendes i lys av læringsmålene i faget. 

Læringsbeskrivelsen er ikke endret fra tidligere. Også under bokstavkarakterskalaen var det en 

forutsetning for bestått karakter at kandidaten viste tilstrekkelig læringsutbytte. Derfor ligger 

grensen for å bestå på samme sted som tidligere, selv om den kvalitative beskrivelsen er endret." 

Det skal altså ikke anvendes strengere kriterier for bestått til eksamen dette semesteret enn ellers.  

Ellers vises det til læringskravene og anbefalt hovedlitteratur for emnet som finnes her: 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5851/v20/pensumliste/index.html  

I tilknytning til dette bør sensorene være oppmerksomme på at den anbefalte hovedlitteraturen, 

Krista Schefers bok, ikke ble tilgjengelig for studentene fra Akademika før sent ut i kurset. Mange av 

studentene vil ha forholdt seg til den gamle læreboken, Dolzer & Schreuers bok etter at det ble gitt 

råd om dette. Dette må hensyntas ved sensuren.  

Eksamen som er gitt i JUS5851 dette semesteret er en todelt teorioppgave. Den første oppgaven gir 

anledning til å vise oversikt og forståelse om et av de mest sentrale temaene innenfor faget. Den 

andre oppgaven krever mer selvstendig innsats og evne til kritisk vurdering fra studentene.  

Det bør påpekes at siden eksamen både er en såkalt open book eksamen og har vært arrangert som 

hjemmeeksamen har studentene hatt alle læremidler tilgjengelig når eksamen besvares. Helt ukritisk 

gjengivelse av lærebokstoff og brokker av relevant kunnskap som gir inntrykk av å være hentet rett 

ut av læreboken uten noen særlig forståelse og egenprosessering bør altså ikke være tilstrekkelig for 

å få bestått.  

For bestått bør det antagelig kreves et minimum av struktur og oversikt og evne til å trekke ut det 

mest vesentlige av relevant kunnskap. Dette gjelder kanskje særlig oppgave 1 om indirekte 

ekspropriasjon.  

Når det gjelder oppgave 2 – om legitimitetsproblematikk kan man nok ikke forvente like mye. Dette 

vil være dekket i undervisningen, men er i liten grad tematisert direkte i lærebøkene. Særlig Dolzer & 

Schreuers bok går i forholdsvis liten grad inn på slike temaer.   

https://www.jus.uio.no/english/studies/student-news/exam-decisions-25march.html
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Oppgave 2 er dermed særlig egnet til å teste studentenes evne til egne, kritiske vurderinger og hvor 

godt orientert de er om den alminnelige debatten. Man bør likevel kunne forvente at studentene 

greier å bruke sin generelle kunnskap om investeringsvoldgift som grunnlag for i alle fall en viss 

kritisk refleksjon. Her bør man nok likevel ikke kreve så mye for å gi bestått. 

En svak prestasjon på del 2 bør nok også kunne oppveies av en god til middels god besvarelse på 

oppgave 1.  

Som nevnt over bør likevel et minstekrav for bestått være at besvarelsene må ha en viss struktur og 

oversikt, ikke bare brokker av relevant kunnskap, og at de fremviser et minimum av evne til kritisk 

refleksjon rundt aspekter av det eksisterende systemet for investeringsvoldgift som burde være 

velkjente for studentene. 
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