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1. Bakgrunn, utvalgets sammensetning og mandat 
 
Den nåværende forskerskolen i rettsvitenskap ble innført ved et vedtak i Fakultetsstyret for 
Det juridiske fakultet i Bergen den 20. juni 2006. Det nye undervisningsopplegget ble 
iverksatt fra 1. august 2006.  

 
Forskerutdanningsprogrammet og undervisningsoppleggene i forskerskolen har siden den 
gang vært undergitt ulike typer evalueringer, første gang av NOKUT allerede fra desember 
2006 til juni 2007 i forbindelse med revidering av akkreditert masterstudium og Ph.D-studium 
i rettsvitenskap. NOKUT avleverte sin rapport i september 2007. Fra denne siteres det 
følgende av relevans for forskerskolen i rettsvitenskap: 
 
 

”Målbeskrivelse  
Planens målbeskrivelse kunne ha vært tydeligere. Noe generelt mål spesifikt for 
den rettsvitenskapelig forskerutdanningen angis ikke.  
Undervisningen 
Blant studentene ble det uttalt ønsker om noe mer valgfrihet og essayets emne 
burde være mer knytter opp til de ulike avhandlingene. Komiteen mener fakultet 
bør vurdere om man ikke burde legge opp muligheter for å fordype seg i flere 
alternativer enn de forholdsvis få rettsteorier som inngår i pensum. 
Fagmiljø 
Når det gjelder integrering av studentene i fagmiljøet, er det komiteens 
anbefaling at fakultetet påser at alle er med i en forskergruppe eller tilsvarende 
miljøer. Eksterne Ph.d.-studenter bør også inkluderes i dette. 
Internasjonalt samarbeid og nettverk 
Fakultetet burde vurdere å ta sterkere initiativ til utenlandsopphold, og mer 
organisert oppfordre studentene til å utnytte de muligheter som tilbys.” 

 
Forskerskolen har også vært gjenstand for en evaluering av et ekspertutvalg nedsatt av 
Forskningsrådet. Dette utvalget hadde som oppgave å evaluere den rettsvitenskapelige 
forskningen i Norge. Rapporten ble behandlet i Forskningsrådets styre den 18. desember 
2009. Av denne evalueringen siteres:  
 

”Det er panelets vurdering at fakultetet bestreber seg på en formålstjenlig styring 
av rekruttering og forskeropplæring. Forskerskolens moduler, 
prosjektpresentasjoner og seminarer og veiledningen av stipendiatene synes i 
hovedsak å fungere tilfredsstillende. Det er panelets inntrykk at UiB har et godt 
system for å integrere stipendiatene i fakultetets virksomhet. Der det unntaksvis 
gjøres bruk av eksterne veiledere er man oppmerksom på at man samtidig må 
sikre stipendiatens forankring i det lokale miljøet. Panelet noterer med tilfredshet 
at stipendiatene i prinsippet har både rett og plikt til å gjennomføre et 
utenlandsopphold i stipendtiden. Panelet anbefaler fakultetet å se nærmere på 
tiltak som kan øke bruken av utenlandsopphold. Panelet finner videre at 
etableringen av forskergrupper generelt bidrar til å knytte unge og eldre forskere 
sammen på en fruktbar måte og skape meningsfulle forskningsmiljøer. Panelet 
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advarer derfor mot å gjøre forskergruppene så store at de ikke lenger kan være så 
fruktbare som den mindre og mer spesifikt engasjerte gruppe er.” 

  
I mars 2009 anbefalte også det sentrale Forskningsutvalget ved UiB en håndbok for 
forskerutdanningen. Denne er basert på handlingsplanen for forskerutdanningen som styret 
ved UiB tok til etterretning, og anbefalte ledelsen ved UiB å arbeide videre med, høsten 2008. 
Det er tiltak i denne handlingsplanen som vil ha betydning for forskerutdanningen ved de 
enkelte fakultetene. Av ambisjoner for forskerutdanningen kan man særlig merke seg:  
 

”Universitetet vil gi forskerutdanning med høy kvalitet, internasjonal profil og med 
gode muligheter for tverr- og flerfaglighet. Forskerutdanningen skal innrettes slik at 
den ivaretar universitetets ambisjoner om å utvikle sterke forskningsmiljø og 
samfunnets behov for kompetanse. Forskerutdanningen skal utgjøre en integrert del 
av utdanningstilbudet ved UiB. Høy kvalitet i forskerutdanningen avhenger av 
forskningskvaliteten i fagmiljøene, og det er derfor avgjørende at 
forskerutdanningen skjer i aktive forskningsmiljø.” 

 
Høsten 2009 ble det etter vedtak i Forskningsutvalget (FU) ved Det juridiske fakultet, sak 
75/09, bestemt at forskerskolen skulle undergis en evaluering med tanke på et mulig senere 
reformarbeid, blant annet basert på en evaluering. Evalueringen skjedde i januar-mars 2010 
ved en skriftlig spørreundersøkelse (heretter kalt brukerundersøkelsen) til alle stipendiater 
som hadde gjennomført forskerskolen i rettsvitenskap, og med påfølgende intervju av utvalgte 
stipendiater, se vedlegg. Evalueringen ble gjennomført av Lars Skjold Wilhelmsen i 
samarbeid med FU-lederen. 
 
I FU-vedtak av 1.12.2009 ble det oppnevnt et forskerskoleutvalg med følgende mandat: 
 

”Utvalget skal gjennomgå de foretatte evalueringer av forskerskolen og vurdere 
om og i hvilken grad de læringsmål og forutsetninger som man la til grunn ved 
innføringen av forskerskolen i 2006 er oppnådd. Utvalget skal utrede hva som kan 
være årsakene til at eventuelle læringsmål ved forskerskolen ikke ble oppnådd. 
 
Videre så skal utvalget vurdere om undervisningsoppleggene og 
sammensetningen av dem bør endres på bakgrunn av de evalueringer av 
forskerskolen som er foretatt. 
Utvalget skal vurdere om undervisningsoppleggene for forskerskolen bør endres 
på bakgrunn av de retningslinjer, universitetspolitiske mål og prinsipper for 
doktorgradsutdanninger som fremkommer i regelverk, strategiplaner og 
internasjonale standarder som fakultet er bundet av og forpliktet til, eller anbefalt 
å følge.  
 
Utvalget skal utforme tydelige læringsmål for forskerskolen og skal i denne 
forbindelse se hen til den standard for læringsutbytte for doktorgradsutdanningen i 
Norge som er fastsatt av departementet. 
 
Utvalget skal eksplisitt vurdere om forskergruppene skal ha en mer fremtredende 
rolle i forskerskoleopplæringen, samt vurdere hvordan man kan utvikle 
engelskspråklige tilbud i forskerskolen og en større grad av internasjonalisering i 
de kurs og foredrag som tilbys i tilknytning til forskerskolen i rettsvitenskap. 
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Utvalget skal også vurdere om det eventuelt bør innføres overgangsordninger i 
tilknytning til de eventuelle endringer som forslås, og det bør utarbeides forslag til 
retningslinjer for godskriving av undervisningsopplegg, konferanser og seminarer 
som stipendiatene deltar på utenfor forskerskolens regi.”   

 
I samme møte ble det oppnevnt et utvalg bestående av: 
 
Visedekan for forskning Anne Marie Frøseth Anfinsen (leder) 
 
Prodekan for undervisning Knut Martin Tande 
 
Forskerskoleleder Karl Harald Søvig 
 
Professor Bjarte Askeland 
 
En stipendiatrepresentant  
 
På fullmakt fra FU oppnevnte visedekanen stipendiat Erlend Baldersheim som 
stipendiatrepresentant, og professor Petter Asp, Stockholm Universitet, som 
tilleggsrepresentant. I FU-møte den 22.3. 2010 ble i tillegg stipendiat Lars Anders Heimdal 
oppnevnt som medlem av utvalget. 

 
 
2. Utvalgets arbeidsmåte 
 
Utvalget har hatt 6 heldags arbeidsmøter fordelt over tre kvart år, der det inngår en reise til de 
juridiske institusjonene ved Stockholms Universitet og Uppsala Universitet. Under oppholdet 
møtte utvalget professor Jan Rosén (ordf. forskningsutskottet) og professor Claes Peterson 
(ansvarlig for det ene av to kurs på til sammen 30 studiepoeng) i Stockholm.  
 
Peterson er ansvarlig for kurset Rättsvetenskaplig teoribildning och juridisk metod (15 
studiepoeng), som omhandler rettsvitenskapens utvikling, rettsdogmatikken, juss og 
rettspolitikk, aktuelle perspektiv i jussen, tverrvitenskap og internasjonalt perspektiv og 
komparativrettslig metode.  
 
Utvalget møtte også professor Lars Heuman som er ansvarlig for andre hoveddel av 
doktorandkursene ved SU. Kurset Rättsvetenskaplig strategi, argumentation och kreativitet 
(15 studiepoeng) omhandler rettsvitenskap i en bredere vitenskapelig sammenheng, dens 
samfunnsrelevans, ansvarsfordelingen veileder – stipendiat, samt diskusjon av 
rettsvitenskapelig strategi og rettslig argumentasjon som verktøy i avhandlingsskrivingen. 
 
I Uppsala møtte utvalget Professor Håkan Andersson, som er ansvarlig for 
Forskarutbildningens introduktionskurs (15 studiepoeng), et kurs som gir en innføring i 
vitenskapsteori med fokus på hvordan denne kan omsettes i rettsvitenskapelig teori og 
metode. I tillegg gir kurset innsikt i hvordan vitenskapsspørsmål diskuteres og praktiseres i 
dagens vitenskapsverden, i tillegg til typiske rettsvitenskapelige håndverksferdigheter. 
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Programmet for møtene var det følgende: 
 
Stockholm (2. september): 
 
10.00-11.30 Møte med Jan Rosén (ordf. forskningsutskottet) og Claes Peterson (ansvarlig for 
det ene av doktorandkursene) 
 
11.30-13.00 Lunch 
13.00-14.00 Møte med Lars Heuman (ansvarlig for det andre doktorandkurset) 
14.15-15.00 Møte med representanter for doktorandene 
Fra kl.15.00 Arbeidsmøte i utvalget 
 
Uppsala (3. september): 
 
10.00-11.30 Møte med Anna Singer (ordf. forskningsutskottet) og Håkan Andersson 
(ansvarlig for grundkurset for doktorander) 
11.30-13.00 Lunch 
13.00-14.00 Møte med representanter for doktorandene 
Fra kl. 1400 Arbeidsmøte i utvalget 
 
I løpet av arbeidsperioden har visedekan og forskerskoleleder (som er medlemmer av 
utvalget) i tillegg vært på to reiser av betydning for arbeidet, noe som har påvirket tidsplanen 
for arbeidet til en viss grad. Den ene reisen gjaldt et felles nordisk møte for forskningsdekaner 
og forskeskoleledere angående samarbeidsmodeller for tilbud av felles nordiske Ph.D-kurs 
den 14. oktober 2010. Den andre reisen gjaldt et nasjonalt møte om kvalifikasjons-
rammeverkets implementering i de nasjonale forskerskolene den 16. november 2010. 
 
På forskerskoleutvalgets andre møte ble de evalueringene som er nevnt i punkt 1, diskutert og 
vurdert mer prinsipielt. Resultatene av evalueringene har også inngått som et element i 
utvalgets øvrige fortløpende arbeid.  
 
Når det gjelder NOKUTs evaluering, kan det bemerkes at den ble påbegynt samme år som 
forskerskolen i rettsvitenskap ble innført. På dette tidspunktet hadde ikke alle 
undervisningsoppleggene funnet sin form eller blitt gjennomført. Undervisningsopplegget på 
rettsteorimodulen er i tillegg endret to ganger siden evalueringen. Se nærmere omtale av disse 
forholdene i den vedlagte brukerundersøkelsen. 
 
Når det gjelder Forskningsrådets evaluering, ble det ikke foretatt noen systematisk 
gjennomgang av programmet for forskerutdanningen. Evalueringen baserer seg på intervjuer 
særlig med 4 stipendiater, og noen sporadiske spørsmål til ledelsen. Det kan også bemerkes at 
oppfatningen til evalueringsplanet fra Forskningsrådet til dels står i strid med, eller hvert fall 
synes å gi et nokså unyansert bilde av kvaliteten på ulike opplegg på forskerskolen, 
sammenliknet med det som fremkom som nokså klare resultater i den senere 
brukerundersøkelsen som ble foretatt ved fakultetet. Fakultetet hadde klare innvendinger til 
den metode som ble brukt for å evaluere forskerskolen fra Forskningsrådets side.   
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Forskerskoleutvalgets vurdering av undervisningsoppleggene bygger særlig på fakultetets 
egen evaluering basert på brukerundersøkelsen. I sin vurdering kan forskerskoleutvalget ikke 
gi en forklaring på hvorfor enkelte delmål i læringsmålene knyttet til forskerskolen ikke synes 
å ha blitt oppnådd, jf. at dette etterspørres i mandatet til utvalget. Dette skyldes til dels at 
målformuleringen har vært noe uklar, særlig på det overordnede nivået. Det kan i tillegg 
konstateres at undervisningsoppleggene i 2006-modellen ikke var fullt utviklet på alle 
modulene, og at det ikke var faste undervisningsopplegg utover modul, samtidig som man 
ikke i tilstrekkelig grad hadde klart å oppnå en god sammenheng og progresjonsutvikling 
mellom undervisningsoppleggene på de ulike modulene.  
 
Brukerundersøkelsen vil dermed bare kunne gi en indikasjon på om målene er nådd eller ikke. 
Det er likevel verdt å merke seg at den gir en bredere dokumentasjon av kvaliteten enn de 
eksterne evalueringene. Stipendiatenes svar i brukerundersøkelsen, både i kvantitative og 
kvalitative kategorier, har gitt forskerskoleutvalget et verdifullt grunnlag for å vurdere hvilke 
undervisningstiltak som har fungert godt, og hvilke som har fungert mindre godt. Bruker-
undersøkelsen er også mer representativ enn de øvrige evalueringene.  
 
3. Grunnstruktur og mål for forskerskolen i rettsvitenskap 
 
3.1 Forskerskolen av 2006 
Grunnlaget for forskerskolen i rettsvitenskap av 2006 ble lagt av et utvalg bestående av 
daværende visedekan for forskning Rune Sæbø, professor Jan Fridthjof Bernt, professor 
Bjarte Askeland, og stipendiat Jørn Jacobsen. Innstillingen fra Sæbø-utvalget som la 
grunnlaget for styrevedtaket, innholder ingen eksplisitt og generell angivelse av 
forskerskolens idégrunnlag og hovedmålsetning. Idégrunnlaget fremkommer likevel i noen 
grad i de målsettinger som settes for de 5 ulike modulene, og vektingen mellom modulene.  
 
Det fremgår blant annet som vist nedenfor, at hele 13 studiepoeng er viet til rettsteori og 
metodelære innenfor de 30 studiepoengene som fakultetet er pålagt å tilby sine 
doktorgradskandidater i henhold til reglementet for ph.d.-graden. Det må derfor kunne legges 
til grunn at en sentral målsetting med forskerskolereformen av 2006 var å gi 
forskerutdanningen ved fakultetet et løft gjennom en relativt stor andel allmenndannende og 
generelle teoretiske elementer. Et krav til allmenndannelse innenfor vitenskapsteori og etikk 
følger også direkte av Ph.D-reglementet § 4.2.(Dette er også de eneste eksplisitt angitte 
temaområdene som det stilles krav om i UiBs doktorgradsreglement.) Det er imidlertid ikke 
angitt i reglementet hvor stor denne andelen av doktorgradsopplæringen skal være.  
 
Grunnlaget for vedtaket om opprettelsen av forskerskolen i 2006 lå i reglement for PhD- 
graden som universitetsstyret hadde vedtatt i juni 2003 § 1: 
 
”Forskerutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles 
store krav til vitenskapelig innsikt. Utdanningen omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres 
med en vitenskapelig avhandling av internasjonal standard på høyt faglig nivå. 
I tillegg skal doktorgradskandidaten gjennomføre en videregående opplæring i faglig kontekst, metode og teori 
som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme. I løpet av 
forskerutdanningsperioden skal kandidaten også få trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, 
studenter og allmennheten”. 
 
I tillegg heter det i første avsnitt i § 4.2, om opplæringsdelen: 
 
”Opplæringsdelen av forskerutdanningen skal inneholde den faglige og metodiske skolering som er ønskelig av 
hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles store krav til vitenskapelig 



 

 

7 

7 

innsikt. I tillegg skal opplæringsdelen også gi trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og 
allmennheten. Opplæringsdelen skal også inneholde vitenskapsteori og etikk” 
 
 
 
 
Sæbø-utvalget uttalte i sin innstilling: 
 
”Etter utvalgets oppfatning er det ønskelig å formalisere opplegget av forskerutdanningen mer 
enn etter dagens ordning. Slik formalisering vil bidra til å synliggjøre den indre sammenheng i 
de enkelte delene av forskerutdanningen. Ved å omfangsberegne de enkelte aktiviteter sikrer 
en dessuten at gjennomført forskerutdanning i samsvar med universitetets PhD-reglement: 30 
studiepoeng, kan dokumenteres på bedre måte enn i dag.” 
 

Utvalget fremmet så forslaget om at fakultetets forskerutdanning ble delt i 5 moduler, hver 
med en angitt målsetting som vist nedenfor på side 8 og 9. Gjennomføringen av de ulike 
modulene i forskerskolen strekker seg over hele studieåret, med unntak av modul 1 (Rettsteori 
og metodelære) hvor undervisningsopplegget har vært gjennomført fra januar til 1. september 
hvert år, og modul 2 (Forskningsetikk) som har vært gjennomført som foredrag og kurs en 
gang i høstsemesteret. Modul 3 (Opplegg av avhandlingen og praktiske metodeproblemer) har 
vært gjennomført som et foredrag eller et kursopplegg i høstsemesteret, i tillegg til krav om 
deltakelse på David Doublet-seminaret som også inngår i undervisningsopplegget under 
Modul 1. 
 
Fakultetsstyret har vedtatt endringer i undervisningsopplegget 18.12.2007 og 16.12.2008. 
Endringene i opplegget har ikke medført forandringer i målsettingen for den enkelte modul, 
eller i fordelingen av studiepoeng mellom modulene.  Endringene i undervisningsopplegget er 
hovedsakelig foretatt i modul 1 (Rettsteori og metodelære). Bakgrunnen for disse endringene, 
og endringenes innhold, beskrives nærmere i den vedlagte brukerundersøkelsen. Det er bare i 
tilknytning til modulen 1 (Rettsteori og metodelære) at forandringer i undervisningsopplegget 
har ført til reglementsendringer. 
 
Modulene har i dag følgende opplegg, slik det er beskrevet i reglementet: 
 

       
 

Reglement for graden philosophia doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 
 

Utfyllende regler til § 4.2 – Opplæringsdelen ved forskerskole i rettsvitenskap ved det 
juridiske fakultet 

 
 

 
Vedtatt av styret ved Det juridiske fakultet 20.06.06, med endringer av 18.12.2007, 16.12.2008, 14.12.09, 

4.05.2010 og 26.10.2010. 
 
 

1. Generelt 
Det juridiske fakultets forskerutdanning tilbys og avlegges i form av opptak på PhD-
programmet og deltagelse på fakultetets forskerskole. Forskerskolen reguleres av UiBs 
PhD-reglement og av dette reglementet. 
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2. Omfang og struktur 
Forskerskolen gir opplæring med til sammen 30 studiepoeng, som tilsvarer ett 
semesters fulltids studium, jfr. Reglement for graden PhD ved Universitetet i Bergen, 
§ 4.1 og § 4.2.  Slik opplæring er obligatorisk for alle kandidater som vil avlegge PhD-
graden ved fakultetet. Opplæringen omfatter 5 moduler, og deltakelse på en 
midtveisevaluering av eget avhandlingsprosjekt: 
 
De 5 modulene består av: 

 
- Rettsteori og metodelære 
- Forskningsetikk 
- Opplegg av avhandlingen og praktiske metodeproblemer 
- Utvalgte rettsvitenskapelige emner og problemstillinger 
- Fremleggelser av eget prosjekt 

 
3. Nærmere om de enkelte moduler 
  
 

3.1 Rettsteori og metodelære (13 studiepoeng) 
(modulansvarlig: professor Bjarte Askeland – til september 2011)  

 
Målsetning: Å sikre at doktorgradskandidaten evner å sette sitt forskningsarbeide inn i 
et vitenskapsteoretisk perspektiv, herunder at hun/han kan plassere sin egen metodiske 
tilnærming i forhold til anerkjente metodiske tilnærminger. 

 
Denne modulen omfatter  

- deltagelse på undervisning i form av introduksjonsforelesning, forelesning i 
vitenskapsteori og leseseminar 
- deltagelse på ett nordisk seminar i rettsteori 
- deltagelse på 4 andre forskerseminar i rettsteori 
- arbeid med lesepensum, omfangsberegnet til ca. 250 sider 
- utarbeidelse av essay  
 

Essayet skal behandle teoretiske eller metodiske problemstillinger knyttet til 
avhandlingsemnet eller det rettsområde det inngår i, med utgangspunkt i eller 
perspektivert opp mot teoretiske problemstillinger i lesepensumet. Essayet må holde 
faglig tilfredsstillende nivå i forhold til utdannelsens innhold og formål, og må egne 
seg for diskusjon.   

 
Vurderingsform: Godkjent deltagelse. Godkjent essay. 
 
Modulansvarlig forhåndsgodkjenner doktorgradskandidatens emne for essay. Ferdig 
essay og fremleggelse av dette skal godkjennes av to personer, hvor den 
modulansvarlige skal være den ene. Deltagelse på seminarer og andres fremleggelser 
av essay godkjennes av modulansvarlig.  Modulansvarlig er også ansvarlig for 
tilfredsstillende tilbakemelding til doktorgradskandidaten på det innleverte essayet. 
 
3.2 Forskningsetikk (1 studiepoeng)  

(modulansvarlig: ubemannet til september 2011) 
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Målsetning: Å sikre at doktorgradskandidaten kjenner til og har et reflektert forhold til 
skrevne og uskrevne forskningsetiske normer. 

 
Modulen består av et kurs bestående av et seminar med forhåndsutlevert 
tekst/disposisjon for forberedelse. 

 
Vurderingsform: Godkjent deltagelse. Godkjennelse gis av modulansvarlig. 

 
 

3.3 Opplegg av avhandlingen og praktiske metodeproblemer (5 studiepoeng) 
(modulansvarlig: ubemannet til september 2011) 

 
Målsetning: Å gi doktorgradskandidaten opplæring i å legge opp avhandlingsarbeid og 
i anerkjente teknikker for skriftlig fremstilling av rettsvitenskapelig arbeid, herunder 
pedagogiske grep og konvensjoner vedrørende fremstillingens form. 

 
Denne modulen omfatter: 

 
- opplæring i skriveteknikk 
-     presentasjon av eget prosjekt på 2 David Doublet-seminar 
- diskusjon av andres prosjekt på 2 David Doublet-seminar 
- deltagelse på 8 prosjektfremleggelser ved fakultetet. 

 
Vurderingsform: Godkjent deltagelse. Godkjente presentasjoner av eget prosjekt. 
Godkjennelser gis av modulansvarlig. 
 
3.4 Utvalgte rettsvitenskapelige emner og problemstillinger (7 studiepoeng) 
(modulansvarlig: Førsteamanuensis Karl Harald Søvig til september 2011) 

 
Målsetning: Å fremme doktorgradskandidatens generelle rettsvitenskapelige skolering 
og interesser og å gi trening i å debattere muntlig i akademiske fora 

 
Denne modulen omfatter deltagelse på 
 

- 12 forskerseminarer på fakultetet (i tillegg til de som er omtalt under pkt. 3.1 
      – 3.3 og pkt. 3.5) 
-     2 nasjonale forskerutdanningsseminarer 

 
Vurderingsform: Godkjent deltagelse. Godkjennelse gis av modulansvarlig. 
 
3.5 Fremleggelser av eget prosjekt (3 studiepoeng) 
(modulansvarlig: Førsteamanuensis Hans Fredrik Marthinussen til september 
2011) 

 
Målsetning: Å bidra til doktorgradskandidatens avhandlingsarbeid ved å fremlegge 
disposisjon, problemnotat og eventuelt tekstutdrag for diskusjon med andre. 

 
Deltageren skal tidlig i prosjektet ha én prosjektfremleggelse under denne modulen.  
 
Vurderingsform: Godkjente fremleggelser.  Godkjennelse gis av modulansvarlig. 
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4 Organisering og ansvar for forskerskolen 
4.1 Forskningsutvalget har det overordnede ansvaret for forskerutdanningen.  

 
4.2 Forskningsutvalgets leder har det overordnede ansvaret for den daglige driften av 
forskerutdanningen, og kan fatte vedtak i saker som angår forskerutdanningen på 
utvalgets vegne i samsvar med vilkårene i Reglement for Det juridiske fakultet § 7, 
punkt 3.  

 
4.3 Forskerskolelederen har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av det 
faglige programmet på forskerskolen, og for at det konkrete tilbudet samsvarer med 
læringsmålsmålene for forskerskolen i rettsvitenskap.  

 
4.4 For hver enkelt modul utpeker forskningsutvalget en modulansvarlig lærer. Den 
modulansvarlige har ansvaret for detaljutforming av opplegg for og planlegging av 
undervisningen under den enkelte modul, samt slikt ansvar som følger av andre 
bestemmelser i dette reglementet. Forskningsutvalget godkjenner oppleggene for de 
enkelte modulene og avgjør klager på vedtak den modulansvarlige har fattet i 
godkjenningssaker. 

 
5 Forskerskolelederens  oppgaver 
5.1. Forskerskolelederen har ansvaret for å gjennomføre en medarbeidersamtale med 
alle nytilsatte stipendiater i løpet av det første halve året etter tiltredelsen i stillingen. 
Samtalen skal ha som formål å legge en overordnet plan og anbefaling for 
gjennomføring av forskerutdanningen, og eventuelle undervisningsoppgaver som 
hører til stillingen. Samtalen skal gjennomføres sammen med en person fra 
forskningsadministrasjonen, og om mulig også sammen med stipendiatens veileder. 
Hovedtemaene i samtalen skal godkjennes av Forskningsutvalgets leder. 

 
5.2 Forskerskolelederen godkjenner deltakelse på ulike seminarer 
som doktorgradskandidatene ønsker å ta som alternativt til opplegg til tilbudet 
under de ulike modulene. Avgjørelsen kan påklages til Forskningsutvalgets leder.  

 
5.3. Forskerskolelederen har det administrative ansvaret for gjennomføringen av det 
faglige programmet på forskerskolen. Forskerskolelederen har også det overordnede 
ansvaret for å påse at de konkrete tilbudene representerer en tilstrekkelig kvalitet, og 
om de passer inn i helheten med hensyn til de læringsmål som forskerskolen sådan og 
den enkelte modulen skal oppfylle. Ved tvil om et konkret tilbud representerer en 
tilstrekkelig kvalitet, skal spørsmålet avgjøres i samråd med Forskningsutvalgets leder. 
Alle avgjørelser som representerer en særegen økonomisk utgift skal godkjennes av 
Forskningsutvalgets leder. 

 
5.4 Forskerskolelederen bør delta som fast representant for fakultetet i universitetets 
sentrale fora for forskerskolelederne på universitetet. Forskerskolelederen skal også 
delta i organisering av internasjonalt institusjonelt samarbeid om forskerutdanningen, 
dersom dette er hensiktsmessig og ønskelig. 

 
5.5 Forskerskolelederen kan sette i gang praktiske tiltak som er nødvendige før å sikre 
en kostnadseffektiv og personellressursmessig forsvarlig gjennomføring av 
undervisningsopplegget på forskerskolen i rettsvitenskap. Dette innebærer også 
avgjørelser om at kurstilbud på en modul ikke skal arrangeres hvert år, og at 
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deltakerne på forskerskolen kan bli pålagt å gjennomføre et kursopplegg et bestemt 
semester på bakgrunn av hvor de er i utdanningsløpet. Doktorgradskandidaten kan 
søke om unntak fra dette dersom det foreligger særlige grunner for det. Avgjørelsene 
etter denne paragrafen kan omgjøres av visedekanen for forskning etter klage. 

 
 

6 Godskrivning av opplæring utenom forskerskolen 
Etter søknad kan forskerskolelederen etter samråd med Forskningsutvalgets leder og 
den enkelte modulansvarlige gi godskriving for opplæring som doktorgradskandidaten 
måtte ha tatt utenom forskerskolen. I vedtaket om godskriving må det angis hvilken 
modul eller del av modul godskrivingen knytter seg til, og godskrivingens omfang.  

 
7 Midtveisevaluering av doktorgradsutdanningen (1 studiepoeng) 

 
7.1 Formål: En midtveisevaluering er et seminar der doktorgradskandidaten legger 
frem sitt avhandlingsarbeid til diskusjon. Midtveisevalueringens hovedformål er å 
sikre en kvalitetsheving av doktorgradsprosjektet, samt at kandidaten får en 
hensiktsmessig fremdrift i forhold til den tiden som står til disposisjon i 
stipendiatperioden. Diskusjonen på seminaret skal gi et grunnlag for en evaluering av 
progresjonsstatus i forskningsprosjektet. Kandidaten skal også gi opplysninger om 
progresjonen på forskerskolens opplæringsdel. Diskusjonen og evalueringen skal 
kvalitetssikres ved at en oppnevnt kommentator med doktorgradskompetanse får et 
hovedansvar for å gjennomgå og vurdere det fremlagte materialet. Forberedelsen til 
seminaret og selve diskusjonen skal resultere i en realistisk tidsplan for ferdigstillelse av 
forskerutdanningsløpet for den konkrete kandidaten. 

 
 
7.2 Gjennomføring: En midtveisvaluering skal gjennomføres så snart som mulig etter 
at kandidaten har kommet halvveis i løpet i sin doktorgradsutdanning. 
 
- Den administrative leder for for stabsseksjonen/forskningsadministrasjonen skal i 
samråd med forskerskolelederen utarbeide en plan og oversikt over utdanningsløpet til 
doktorgradskandidatene, og skal senest tre måneder før kandidaten kommer midtveis i 
utdanningsløpet ta initiativ til at en midtveisevaluering kan gjennomføres.  
Forskerskolelederen oppnevner hovedkommentator til prosjektet. 
Doktorgradskandidatens veileder kan få anledning til å uttale seg om valget. 

 
- Kandidaten skal senest to måneder før dato for midtveisevalueringen sende et manus, 
inkludert innholdsfortegnelse eller disposisjon, på mellom 70 og 100 sider til en 
hovedkommentator, forskningsdekanen eller dennes stedfortreder for den aktuelle 
midtveisevalueringen. Det skal også vedlegges en oversikt over hvilke deler av 
forskerskolen som stipendiaten har gjennomført og hvor mye som gjenstår. 
Stipendiaten kan i tillegg invitere to til tre andre ekspertkommentatorer. Hvor disse 
rekrutteres internt, skal deltakelsen anses som en del av utøvelsen av forskerplikten. 
Dersom det foreligger særlige grunner, kan stipendiaten søke om dekning for reise og 
ordinært honorar til en ekstern fagekspert i tillegg til hovedkommentator. Denne 
fageksperten vil delta i seminaret på lik linje med de øvrige inviterte. 
 
- Midtveisevalueringen skal ha en varighet på omtrent 3 til 4 timer.  

 
- Forskningsdekanen er ordstyrer. Forskningsdekanen kan avtale med veileder at 
denne skal være ordstyrer.  
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- Seminaret starter med at doktorgradskandidaten får anledning til å gi en kort oversikt 
på maks 20 min over avhandlingens hovedproblemstillinger, hovedstrategien for sin 
problembehandling og aller helst en kort beskrivelse av hvilke akademiske eller 
selvstendige bidrag til rettsvitenskapen som han eller hun mener de valgte 
tilnærmingsmåter i prosjektet kan gi. 

 
- Hovedkommentator gis ordet til å gjennomgå doktorgradskandidatens 
avhandlingsarbeid slik det er presentert i 30- 45 minutter.  

 
7.3 Skriftlig evaluering og fremdriftsplan: Etter at diskusjonen er avsluttet skal 
veileder, hovedkommentator og forskningsdekanen eller dennes stedfortreder, 
umiddelbart ha et møte der prosjektets status og fremdrift diskuteres. Leder av 
forskningsadministrasjonen skal delta som sekretær på møtet. Møtet skal munne ut i 
en evaluering av status for prosjektet og noen konkrete anbefalinger knyttet til viktige 
strategiske veivalg og den videre fremdriften i prosjektet. Det bør videre knyttes noen 
kommentarer til doktorgradskandidatens gjennomførte utdanningsløp for øvrig. 
Vurderingen sendes forskningsadministrasjonen med kopi til doktorgradskandidaten. 
Oppfølgningen av disse anbefalingene skal kommenteres i doktorgradskandidatens og 
veilederens fremdriftsrapport til fakultetet. 

 
7.4 Honorering: Deltakelse på midtveisevalueringen honoreres med 25 timer for den 
eksterne hovedkommentatoren. Godskrivelse av veileders arbeid skal inngå i den 
ordinære veiledersatsen. Hvis doktorgradskandidaten har to veiledere, skal den som 
har deltatt på midtveisevalueringen godskrives 20 timer mer enn den andre innenfor 
den totale rammen av veiledningsressurser det aktuelle året. 

 
 

7.5 Overgangsordning og ikrafttredelse: Midtveisevalueringen erstatter tidligere krav 
om fremleggelse av doktorgradsarbeid i siste fase av avhandlingsprosjektet. 
Doktorgradskandidater som ønsker det, og som har kommet midtveis i løpet høsten 
2010, kan få et tilbud om en midtveisevaluering. Alle doktorgradskandidater som er 
tatt opp på doktorgradsprogrammet per 1.1. 2010 skal gjennomgå en 
midtveisevaluering når de er midtveis i utdanningsløpet. 

 
Midtveisevalueringen kan ikke erstattes med annen prosjektfremleggelse. 
Godskrivingsadgangen i punkt 6 ovenfor gjelder derfor ikke for dette seminaret. 

 
 

8 Individuelle utdanningsplaner 
Forskningsutvalgets leder kan, i samråd med forskerskolelederen, i individuelle 
utdanningsplaner godta opplegg for forskerutdanningen som fraviker opplegget i pkt. 
3 foran på ett eller flere punkt, forutsatt at det individuelle opplegget kvalitativt og 
kvantitativt anses å oppfylle målsetningen i pkt. 3 foran. 

 
 

9 Ikrafttreden og overgangsregler 
Forskerskolen trer i kraft med virkning fra 1. august 2006. Ordningen med 
forskerskoleleder innføres fra det tidspunkt styret ved Det juridiske fakultet har truffet 
sitt vedtak om ordningen, og for det tidsrom som styret fastsetter.” 
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” 

 
Innføringen av midtveisevalueringen var en følge av UiBs handlingsplan for 
forskerutdanningen som ble vedtatt i 2008. Formålet med midtveisevalueringen er å gi 
stipendiatene en kvalitativt høy og grundig tilbakemelding på prosjektets sentrale innhold og 
status, og bidra til en god og kvalitetssikret fremdriftsplan for siste halvdel av 
arbeidsprosessen.  

 
I 2009, etter innføringen av forskerskolen, besluttet Kunnskapsdepartementet å innføre et 
kvalifikasjonsrammeverk for hele universitetsutdanningen, inkludert doktorgradsutdanningen. 
Det totale læringsutbytte som forventes av utdanningen er definert i 3 hovedkategorier. 
 

Innenfor kategorien kunnskap er kravet at kandidaten: 
- er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori 
og/eller kunstneriske problemstillinger og metode 
- kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning 
og faglige og /eller kunstneriske utviklingsprosjekter 
- kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger, og 
dokumentasjonsformer innenfor fagområdet 
 

Innenfor kategorien ferdigheter er kravet at kandidaten: 
- kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller 
kunstnerisk utviklingsarbeid 
- kan drive forskning og faglig og /eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå 
- kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på 
fagområdet 
 

Innenfor kategorien generell kompetanse er kravet at kandidaten: 
- kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig 
integritet 
- kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter 
- kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og 
internasjonale kanaler 
- kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora 
- kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon 
 

Kvalifikasjonsrammeverket er et resultat av en prosess som også har en internasjonal 
forankring. Rammeverket implementerer til dels prinsipper for forskerutdanningen som 
bygger på de såkalte ’Dublin’ Descriptors1 og Salzburg-prinsippene2. Salzburg-prinsippene 
ble utvidet, forklart og konkretisert av European University Association høsten 2010. Den 
siste versjonen tydeliggjør og konsentrerer i høy grad de mål som var satt i den første utgaven 
av prinsippene. 
                                                 
1 ’Dublin’ Descriptors er et europeisk kvalitetsrammeverk som er utarbeidet i regi av Joint Quality Initiative 
(JQI), et uformelt nettverk som oppsto som følge av Bolognaprosessens harmonisering av høyere utdanning i 
Europa. Nettverket har representanter fra land som har sammenliknbare kvalitetssikringssystemer for høyere 
utdanning. Første utkast av ’Dublin’ descriptors ble presentert i 2002. I 2004 fikk også doktorgrad, tredje syklus, 
sine descriptors. 
2 Salzburg-prinsippene er ti grunnleggende prinsipper for forskerutdanning, fra Bologna-seminaret i Salzburg i 
2005. 
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Et sentralt element i prinsippene, som også har kommet frem på ulike måter i 
kvalifikasjonsrammeverket, er at doktorgradsutdanningen skal gi doktorgradskandidatene 
”transferable skills”. I dette ligger at kandidaten også skal oppnå ferdigheter som kan brukes i 
yrkeslivet utenfor akademia, og at forskerutdanningen skal bidra til å bevisstgjøre kandidatene 
i forhold til de kvalifikasjoner som oppnås gjennom doktorgradsutdanningen. 
 
På bakgrunn av en workshop den 16. november mellom fagfolk med ansvar for 
forskerutdanningen i Norge og Kunnskapsdepartementet om implementeringen av 
kvalifikasjonsrammeverket, kan det legges til grunn følgende utdypning av innholdet i 
rammeverket og betydningen av dette for ph.d.-programmet:  
 
Kvalifikasjonsrammeverket innebærer et paradigmeskifte i den forstand at den undervisning 
som skjer i opplæringsdelen, må skifte fokus fra læreraktivitet og kunnskapstilførsel til 
stipendiatenes egen aktivitet. Det er ikke det lærestoffet som presenteres for kandidatene som 
er sentralt, men hvilket sluttresultat/kvalifikasjoner de kommer ut med. 
 
Kvalifikasjonsrammeverket retter seg mot hele utdanningsløpet på til sammen 180 
studiepoeng, der skriving av en doktoravhandling under veiledning representerer 150 
studiepoeng. Samlet sett skal doktorgradsutdanningen gi doktorgradskandidatene særlige og 
konkurransedyktige ferdigheter både innen akademia, og i de deler av yrkeslivet for øvrig 
som krever særlig høye kvalifikasjoner i rettsvitenskap. 
 
Det er ikke mulig å angi nøyaktig hvilken del av læringsutbyttet opplæringsdelen i 
doktorgradsutdanningen skal ivareta, og hvilken del av læringsutbyttet som skal relatere seg 
til selve skrivingen av avhandlingen i samarbeid med en kvalifisert veileder. Når det gjelder 
opplæringsdelen, vil tyngdepunktet i forhold til kvalifikasjonsrammeverket antakelig være 
kravene til kunnskap og generell kompetanse. Det er imidlertid en nødvendig vekselvirkning 
mellom den generelle opplæringen og den innsikt og kompetanse som oppnås gjennom det 
spesialiserte arbeidet med avhandlingen. Et sentralt mål er at denne vekselvirkningen mellom 
opplæring og skriving i doktorgradsutdannelsen skal gi en synergieffekt som øker den totale 
innsikten og kvaliteten på ferdighetene. Det er derfor også nødvendig å se ph.d.-programmet 
som en helhet, og la både doktorgradskandidater og veiledere bli oppmerksomme på de 
kvalifikasjoner som skal oppnås. 
 
Disse kvalifikasjonene kjennetegnes særlig ved en evne til å arbeide i team og større fagmiljø, 
til å planlegge arbeidsoppgaver langsiktig, og til å foreta prioriteringer på langsiktig basis.  
Videre skal kandidatene få en særlig evne til skriftlig og muntlig presentasjon, og en 
velutviklet evne til å søke, velge og vurdere informasjon i større informasjonsbaser både i 
nasjonal og internasjonal sammenheng. Kandidatene skal også utvikle en særlig kvalifisert 
evne til å tolke og bearbeide et stort informasjonsmateriale med tanke på konkret anvendelse 
og problemløsning. Slike ferdigheter vil gi kandidatene en spesielt god evne til å oppdatere 
seg selv på relevante felt. 
 

Kandidatene skal utvikle en særlig fleksibilitet i forhold til å møte nye komplekse 
problemområder, og vil ha et særlig fortrinn i forhold til dette på grunn av sin store oversikt 
og dybdeinnsikt i et spesifikt emneområde. Kandidatene skal også kunne vurdere etiske 
aspekter ved nye metoder og problemstillinger, og kunne ta forbehold med hensyn til egen 
kompetanse. De skal tilegne seg en særlig evne til kreativitet, entrepenørskap og innovasjon i 
den forstand at kandidaten skal kunne produsere ideer som kan være fruktbare for konkret 
anvendelse med tanke på problemløsning eller tilbygg til teoriutvikling. De produserte ideene 
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skal også være nyskapende i den forstand at de evner å frigjøre seg fra etablerte paradigmer 
og perspektiver på samme eller beslektede problemområder innenfor fagfeltet. 
 
Doktorgradskandidaters særlige kvalifikasjoner, som også representerer attraktive egenskaper 
i yrkeslivet øvrig, er at de har kunnskaper og ferdigheter til å starte prosjekter, presentere 
resultater og inngå i større faglige samarbeidsrelasjoner og nettverk. Videre har de oppnådd 
en selvstendighet som gjør dem selvdrevne og i stand til å arbeide uten direkte styring og 
ledelse. De skal ha tilegnet seg en høy standard i skriftlig presentasjon og kommunikasjon. I 
tillegg kommer at utdannelsen skal ha oppøvet kandidatene til selvevaluering og kritisk 
tenkning i forhold til eget arbeid, samt en kompetanse til å håndtere en kompleks helhet av 
avanserte problemstillinger på ulike nivåer. Dette gir en unik kompetanse til raskt å gripe nye 
komplekse og uoversiktlige problemområder på en overordnet og planmessig måte. 
 

3.2 Målsetting og idégrunnlag for en videreutvikling av forskerskolen i rettsvitenskap: 

 

”Rettsvitenskapelig erkjennelse og kreativitet basert på informerte valg i tråd med 

vitenskapelige idealer” 

 

I tråd med kvalifikasjonsrammeverkets intensjoner er det naturlig å la forskningsprosessen i 
det akademiske fagmiljøet være den grunnleggende forankringen for idégrunnlaget i 
opplæringsdelen av doktorgradsutdannelsen.  
 
Doktorgradskandidaten skal lære ”håndverket” i rettsvitenskapen, og utdannes til en særlig 
innsikt i forskningsmetoder innenfor fagdisiplinen. Gjennom den samlede opplæringen skal 
doktoranden oppøves i, og ideelt sett internalisere, de vitenskapelige idealene: Selvstendighet, 
grundighet, helhet, etterrettelighet, redelighet, kritisk evne. Som en del av dette, må det være 
et krav til doktorgradskandidatens etiske bevissthet, blant annet i samsvar med det 
vitenskapelige idealet om redelighet, at vedkommende makter å skille klart mellom egne og 
andres rettsvitenskapelige arbeid, og kreditere andre forskere på en fyllestgjørende måte for 
den innsatsen de har gjort på det aktuelle rettsområdet eller på andre fagområder. Dette 
samsvarer med de krav man vil stille til godt rettsvitenskapelig håndverk. 
 
Et hovedfokus i forskerutdanningen bør være emner og læringsmåter som gjør at doktoranden 
tilegner seg en kvalifisert selvforståelse som rettsvitenskapelig forsker i det moderne 
vitenskapssamfunnet. Dette innebærer blant annet at doktoranden kan sette sitt eget 
forskningsprosjekt inn i et større vitenskapsteoretisk og rettsvitenskapelig perspektiv. Skal 
dette oppnås, må selvforståelsen utvikles gjennom en økt bevissthet og et høyt refleksjonsnivå 
i forhold til de kravene som de vitenskapelige idealene stiller, deriblant forholdet til 
forskningsetiske problemstillinger. Selvforståelsen bør på tilsvarende måte oppøves i forhold 
til rettsforskerens rolle i samfunnet, og ulike etiske problemområder som knytter seg til denne 
rollen. Skal man tilfredsstille kravene i kvalifikasjonsrammeverket, må 
doktorgradskandidaten kunne stille overordnede vitenskapsteoretiske problemstillinger 
relatert til rettsvitenskap generelt og eget prosjekt spesielt. 
 
En tilstrekkelig orientert doktorgradskandidat som kan treffe informerte valg, vil måtte 
oppøve sin forståelse for rettsvitenskapens egenart blant annet gjennom diskusjoner om den 
rettsvitenskapelige forskningen, sitt eget prosjekt, og forholdet til andre vitenskaper. 
Kandidaten skal gjennom undervisningsopplegget på opplæringsdelen av ph.d.-programmet 
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gis tilgang til å delta i diskusjoner der ulike teoretiske og metodiske innfallsvinkler 
problematiseres og analyseres i en akademisk diskusjon. I tillegg skal kandidatene få tilgang 
til kvalifisert rådgivning med hensyn til ulike muligheter for egenstudier i relevante teoretiske 
kilder innenfor perspektivfag. 
 
Et sentralt formål med forskerskolen vil være å oppøve kandidatene til å bruke et tilstrekkelig 
kvalifisert ”navigasjonsverktøy” i forskningsprosessen. Ved hjelp av dette 
navigasjonsverktøyet kan kandidaten selv finne frem til gode metoder og teoretiske 
innfallsvinkler til de juridiske analysene, eller finne innfallsvinkler og kvalitetskriterier for 
prosjektets teoribygning eller tverrfaglige elementer og dimensjoner. 
 
Doktorgradskandidatens ferdigheter skal oppøves gjennom at vedkommende utøver egen 
forskning i et større forskningsmiljø. En sentral del av dette forskningsmiljøet vil være 
stipendiatene og seniorene som deltar i undervisningen på ph.d.-programmet. Dersom dette 
forskningsmiljøet skal kunne tjene sin oppgave, må stipendiatene delta aktivt i forberedte 
diskusjoner, og fortløpende relatere de overordnede teoretiske problemstillingene til egen 
arbeidsprosess og utviklingen av eget avhandlingsarbeid. Dette forutsetter at innfallsvinklene 
til de teoretiske diskusjonene er problemorienterte, og i mindre grad kunnskapsorienterte. En 
slik læringsprosess kan det også legges til rette for ved å tilby en større kunnskapsteoretisk 
litteraturbase for doktorgradskandidatene. Denne litteraturbasen må kandidatene i nokså stor 
grad være aktive i forhold til, ved at de selv velger ut hvilke tekster som skal problematiseres 
nærmere i forhold deres eget avhandlingsprosjekt.  
 
En forutsetning for at doktorgradskandidatene skal oppnå den ønskede helhetlige 
læringseffekten av doktorgradsutdanningen, er at de seniorer som er involvert i 
undervisningen, har evne og vilje til å knytte de generelle problemstillinger som tas opp i 
undervisningen, til konkret anvendelse i rettsvitenskapelige arbeider. For vitenskapsteoriens 
del kan dette gjøres ved å presentere dagsaktuelle debatter på dette teoretiske nivået, og vise 
hvordan erfaringer, diskusjoner og mer allmenne argumentasjonsmodeller kan overføres til 
rettsvitenskapelig teori og metode. Det er nødvendig at doktorgradskandidatene får tid og 
mulighet til selvstendig refleksjon rundt operasjonalisering av generelle problemstillinger og 
teorier. De fagansvarlige må derfor lage et undervisningsmateriale som gir mulighet for egen 
forberedelse og refleksjon, både når det gjelder overføringen av teori fra perspektivfag til 
rettsvitenskapen, og overføringen av teori til arbeidsprosessen med en doktoravhandling. 
 
For å oppfylle det overordnede læringsmålet bør det utvikles en litteraturbase på ca 1000 sider 
som følger programmet, men der det følger med en muntlig og/eller skriftlig leseveiledning til 
doktorgradskandidatene. Litteraturlisten skal inneholde tidsaktuelle artikler/litteratur i et bredt 
spekter av emner knyttet til tematikken som tas opp på ph.d.-programmet, samt inneholde 
litteraturtips med tanke på mulighet for spesialisering innenfor aktuelle fagområder. Det vises 
ellers til kommentaren i punkt 3.4.1 om skriving i undervisningsoppleggene. 
 
 
3.3 En ny grunnstruktur for forskerskolen i rettsvitenskap 

 
3.3.1 Rammer for gjennomføringen av programmet i opplæringsdelen 
 
Utvalget vil i det følgende foreslå noen praktiske rammer for opplæringsdelen i ph.d.-
programmet. Det understrekes at de ulike elementene som foreslås samlet representerer en 
helhet, og har en indre sammenheng.   
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Utvalget foreslår at det oppnevnes tre fagansvarlige som har et overordnet felles ansvar for 
hele opplæringsdelen i ph.d.-programmet, sammen med forskerskolelederen. Utvalget ser 
dette som nødvendig for å oppnå en større grad av helhet og progresjonsutvikling i 
opplæringsdelen. Samtidig vil det med tre fagansvarlige hele tiden foregå en forløpende 
diskusjon om de tema og undervisningsopplegg som inngår i opplæringsdelen. Det er et 
siktemål at det skal foregå en kontinuerlig utvikling av undervisningsoppleggene, selv om de 
ulike elementene i opplæringsdelen bør ligge mer fast, og ha en klarere funksjonsfordeling, 
enn det som har vært tilfelle i dagens forskerskole.  
 
Til tross for det felles ansvaret for opplæringsdelen, bør de fagansvarlige likevel ha en 
innbyrdes klar fordeling av hovedansvaret for de to linjene, og av den praktiske 
gjennomføringen av undervisningsoppleggene. Det er viktig at de fagansvarlige og 
underviserne på de ulike kursene beholder en viss faglig autonomi og selvstendighet, også for 
å oppnå en kontinuerlig faglig utvikling i programmet, og for å gjøre det attraktivt å undervise 
på opplæringsdelen. De fagansvarlige bør oppneves av FU etter forslag fra FU-lederen. 
Forskerskolelederen bør ha et overordnet administrativt ansvar, og bør sørge for at det faktisk 
skjer et fruktbart samarbeid vedrørende idéutvikling, tidsaktualitet og ”forskningsaktualitet”, 
og sikre at undervisningsoppleggene ivaretar helheten i konkrete læringskrav (som skal 
godkjennes av FU) og krav til læringsutbytte. 
 
Det er viktig å presisere at opplæringsdelen av ph.d.-programmet har som et siktemål å 
presentere et mangfold av perspektiver og synspunkter i en kontinuerlig akademisk debatt om 
rettsvitenskapelige konvensjoner og overordnede problemstillinger i ulike perspektivfag. 
Dette forutsetter at doktorgradskandidatene får møte ulike fagpersoner og ståsteder gjennom 
de ulike kursene som inngår i programmet, og gjerne i ett og samme kurs. 
 
Doktorgradskandidatene har etterspurt en klarere sammenheng, konsentrasjon og progresjon i 
undervisningen i forskerskolen. Utvalget har også vært inne på dette poenget ovenfor som en 
begrunnelse for samarbeidsmodellen mellom de fagansvarlige. Ved siden av en mer 
hensiktsmessig ressursutnyttelse både for doktorgradskandidater, fakultet, og lærere, vil en 
større konsentrasjon og progresjon i undervisningen i større grad tilrettelegge for dybdeinnsikt 
i de sentrale problemområdene. En slik omlegging vil også kunne gjøre det lettere for lærere 
og doktorgradskandidater å knytte de overordnede og allmenne problemstillingene til de ulike 
avhandlingsprosjektene. Dersom undervisningsopplegget i større grad går i en syklus enn i 
dag, og med de samme deltakerne underveis i syklusen, vil alle bli bedre kjent med de ulike 
prosjektene, og kunne ha mulighet til å relatere de overordnede diskusjonene på de ulike 
seminarene til hverandre. Undervisningsoppleggene kan på denne måten tilrettelegge for 
diskusjon i spennet mellom generelle, overordnede problemstillinger og doktorandenes 
spesielle prosjekter. Dette vil øke kvaliteten på den akademiske diskusjonen, og gi større 
overføringsverdi mellom diskusjonene og den enkeltes avhandlingsprosjekt.  
 
Undervisningsoppleggene bør av denne grunn gjennomføres i en syklus som går vel over ett 
år. De senere seminarene skal representere en påbygning i forhold til de tidligere, og alle 
seminar skal legges opp slik at de har en egenverdi i det totale undervisningsopplegget. Det er 
ikke meningen at opplæringsdelen skal utgjøre et fulltidsarbeid i denne perioden, og samlet 
skal ikke opplæringsdelen utgjøre mer enn et fulltidssemester. UHRs Veiledende forskrift for 
graden philosophiae doctor (PhD) krever at opplæringsdelen skal utgjøre 30 studiepoeng. 
Undervisningsoppleggene i de to linjene bør arrangeres fortløpende, slik at 
undervisningsoppleggene på perspektivlinjen starter et par måneder etter undervisningen på 
grunnlinjen. Undervisningsoppleggene bør som hovedregel konsentreres slik at det utgjør ca 1 
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studiepoeng – samlet sett ca 25 arbeidstimer3, og perspektivlinjen bør inneholde minst ett 
seminar tilsvarende 4 studiepoeng eller omtrent 2 dager. Ut fra utvalgets erfaringer kan det 
også være hensiktmessig med kortere diskusjonsmøter og hyppige samlinger over en kortere 
periode. Dersom de fagansvarlige finner dette gunstig, vil det oppstå utfordringer i forhold til 
eksterne doktorgradskandidaters deltakelse i undervisningsopplegget. Det må da være rom for 
å gjennomføre den undervisningsformen som fungerer best i lys av at de fleste stipendiatene 
er interne, men slik at eksterne deltakere gis en mulighet til å gjennomføre denne delen av 
undervisningsopplegget gjennom å skrive og diskutere refleksjonsnotater seg imellom. En 
fagansvarlig eller en undervisningsansvarlig bør i slike tilfelle delta som en ressursperson i 
deler av den skriftlige diskusjonen, eventuelt gjennom en telefonkonferanse. 
 
Ettersom doktorgradsprogrammet i den nye modellen gjennomføres syklisk, og det skal gis 
mulighet for å fullføre opplæringen i løpet av en relativt kort tidsperiode, er det ønskelig at 
ledelsen arbeider for at undervisningen på doktorgradsprogrammet kan legges på en 
undervisningsfri dag. Det bør i prinsippet også være noe rom for å legge enkelte diskusjoner 
på kveldstid, men kun unntaksvis. 
 
Det kan også være gunstig for kullfølelsen blant doktorgradskandidatene, og integrasjon av 
internasjonale dimensjoner i undervisningen, at ett av kursene gjennomføres i utlandet. Man 
kan da utnytte faglæreres og institusjonelle nettverk på en gunstig måte, og oppnå variasjon i 
undervisningsopplegget. 
 
Overordnet læringsmål for forskerskolen i rettsvitenskap:  
 
En doktorgradskandidat skal bli så godt kjent med rettsvitenskapens vitenskapsteori, 
metode og ulike teoretiske innfallsvinkler at vedkommende selv kan treffe kvalifiserte og 
informerte valg med hensyn til egen metodisk posisjon, mulige teoretiske innfallvinkler 
og overordnede problemformuleringer for avhandlingsprosjektet. Doktorgrads-
kandidatene skal få en øket forståelse for hvordan man kan i et avhandlingsprosjekt 
mer generelt kan bidra med ny innsikt og nye forskningsresultater på et rettsområde.  
 
Dersom læringsmålet skal oppnås, må den undervisning som gis på forskerskolen utgjøre en 
helhet, og ha en sammenheng og progresjon som gjør at kandidatene kan se forbindelsen 
mellom doktorgradsopplæringen og avhandlingsarbeidet. Kandidatene må gjøres i stand til å 
se de ulike teoretiske innfallvinklenes betydning for metodiske og strategiske elementer i en 
rettsvitenskapelig analyse. 
 
Læringsmålene for grunnlinjen og perspektivlinjen nedenfor vil derfor gå noe over i 
hverandre, og deler av undervisningen på de to linjene vil kunne representere en overlapping 
mellom problemområder. Det er viktig for å oppnå den ønskede progresjonsutvikling og 
sammenheng i programmet i opplæringsdelen, at de fagansvarlige har innsikt i den 
undervisningen som foregår på kurs de selv ikke er ansvarlig for, hvilket innhold 
undervisningen har, og hvilke intensjoner som ligger bak valget av tematikk.. 
 
  

                                                 
3 Etter ECTS-standarden legges det til grunn at 1 studiepoeng tilsvarer 25 arbeidstimer. Dette 
inkluderer forberedelse og lesing av litteratur og eventuelle refleksjonsnotater som knyttes til 
kursene. Etter den nasjonale standarden skal det knyttes 50-60 sider litteratur til hvert 
studiepoeng i opplæringsdelen i doktorgradsutdanningen. 
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3.3.2 Tre hovedelementer 
 
Grunnlinje for rettsvitenskapelig metode (10 studiepoeng): 
 
Oppbygning av doktoravhandlinger, kompleks rettskildehåndtering, argumentasjons-
struktur, tekstkvalitet og krav til akademisk redelighet 
 
Én hovedansvarlig 
 
Hovedelementer: 
 

• Nasjonalt oppstartseminar 
• Oppstartskurs om arbeidsverktøy og forskningsetikk 
• Videreføring av David Doublet - seminaret (2 ganger – omfatter både 

grunnlinjen og perspektivlinjen) 
• 1 prosjektfremleggelse tidlig fase i forskergruppe eller internasjonalt (nordisk) 

fagmiljø – etter bestemte kvalitetskriterier 
• Midtveisevaluering 
• Hovedkonsentrasjon rundt seminarer i løpet av ett år som vedrører: 

 - Kjennetegn ved gode rettsvitenskapelige framstillinger, akademiske 
skrivekonvensjoner 
 - Argumentasjonsstruktur og tekstkvalitet i juridi ske tekster 
 - Kompleks rettskildehåndtering og innføring i ulike nivåer av komparativ 
metode 
- Rettsdogmatikk og rettspolitikk 

 
  
Læringsmål:  
 
Doktorgradskandidaten skal etter fullført grunnlinj e ha innsikt i de grunnleggende krav 
til rettsvitenskapelig metode og analysekvalitet på høyt internasjonalt nivå. Kandidatens 
skal ha innsikt i og kompetanse til å utvikle problemformuleringer på høyt nivå, og 
kunne foreta kvalifiserte strategiske valg ved oppbygningen av avhandlingen og 
behandlingen av kildene. 
 
Emneområdene innenfor denne linjen i forskerutdanningen skal ha utviklingen av den 
rettsvitenskapelige analysen og forskningsprosessen i sentrum. 
 
Grunnlinjen skal stå for den grunnleggende opplæringen i de håndverksmessige sidene av 
avhandlingsarbeidet, og fange inn skrivetekniske utfordringer på ulike nivå. Behandlingen av 
rettskildene vil være en sentral del av utviklingen av avhandlingen, men i doktorgrads-
undervisningen må man løfte problematiseringen på et høyere nivå enn det man gjør på 
masterstudiet i rettsvitenskap, og i større grad rendyrke de overordnete betraktninger og 
problemstillingen i behandlingen av kildene. Doktorgradskandidatene skal gjennom 
deltakelsen på kursene på grunnlinjen bli bevisstgjort med hensyn til de særtrekk som 
kjennetegner den rettsvitenskapelige metoden og forskningsoppgaven. Dette forutsetter en 
innføring i, og diskusjon av, konvensjoner, tradisjoner, etiske krav og verdier, samt 
grunnleggende problemstillinger knyttet til håndteringen av et bredt spekter av forskjelligartet 
rettskildemateriale. 
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Utvalgets undersøkelser, herunder studiereisen til Stockholm og Uppsala, samt 
utvalgsmedlemmenes kontakt med ulike institusjoner i Norden, gir grunnlag for å hevde at 
grunnlinjens tema er en del av en tradisjon i nordisk doktorgradsopplæring. Eksempler på 
typiske tema er utvikling av problemformuleringer, oppbygning av drøftelser, hvordan man 
skal anvende fremmed rett i rettsvitenskapelig arbeid, eller hvordan man kan utvikle begreper 
eller anvende analogislutninger. Det vil være glidende overganger mellom tema knyttet til slik 
metode, og det som i større grad hører under det man kan kalle skrivekonvensjoner. 
 
Det er viktig at doktorgradskandidatene gjennom grunnlinjen får en dyp forståelse for 
hvordan de vitenskapelige idealene skal konkretiseres og gjennomføres i oppbygningen av 
doktoravhandlingen. Dette gjelder både på et overordnet nivå, og gjennom krav til 
etterprøvbarhet, nøyaktighet og grundighet i detaljene. Kandidatene skal læres opp til 
gjennom hele prosessen å være seg bevisst grunnleggende krav til akademisk redelighet og 
etisk bevissthet når det gjelder kildehenvisninger og bruk av andre juridiske forfatteres 
materiale. Grunnlinjen bør videre inneholde opplæring i forholdet mellom overskrifter og 
tekster, forholdet mellom brødtekst og petitavsnitt, og hensiktsmessig bruk av fotnoter. Slike 
elementer kan med fordel behandles i sammenheng med, og i en overgang til, andre 
skrivetekniske problem, så som spørsmål om hvordan problemformulering, drøftelse og 
konklusjoner kan utvikles, og hvordan slike elementer bør plasseres i teksten. Grunnlinjen 
skal med andre ord fange inn skrivetekniske utfordringer på ulike nivå i avhandlingsarbeidet.  
 
Gjennom å få presentert og bli bevisstgjort denne typen generelle utfordringer i skrive-
arbeidet, skal stipendiaten settes i stand til å håndtere de samme utfordringene på kvalifisert 
måte i sin egen avhandling. Et viktig element i en slik bevisstgjørende opplæring er 
muligheten til å diskutere og reflektere sammen med andre doktorgradskandidater og seniorer. 
Opplæringsdelen av ph.d.- programmet skal være et forum for utvikling og vedlikehold av en 
akademisk skrivekultur innenfor rettsvitenskapen.  
 
Formålet med læringsmålene og undervisningsoppleggene må ses i lys av at 
doktorgradskandidaten også har en eller flere veiledere, som har en sentral rolle i forhold til 
problemformulering, problemutvikling og emneavgrensning i avhandlingsprosjektet. 
Opplæringsdelen skal først og fremst stimulere til kreativitet, økt bevissthet og teoretisk 
utprøvning av ulike forskningsstrategier knyttet til konvensjonene for rettskildeanalyse, 
teoribygning og argumentasjonsteknikker, samt forskningsetiske problemstillinger. Formålet 
må være at doktorgradskandidaten fortløpende gjennom aktiv deltakelse i opplæringsdelen av 
ph.d.-programmet, skal relatere den teoretiske problematikken som tas opp, til problem-
utviklingen og oppbygningen av de rettsvitenskapelige analysene i eget forskningsprosjekt. 
Det forutsettes derfor at kursene så langt det lar seg gjøre tar utgangspunkt i de deltakende 
doktorgradskandidatenes avhandlingsprosjekter for å konkretisere og utdype mer overordnet 
tematikk og sentrale problemstillinger i tilknytning til de ulike seminarene. Doktorgrads-
kandidatene må selv bidra aktivt, særlig gjennom å relatere de overordnede problem-
stillingene i relasjon til eget prosjekt i de ulike diskusjonene, og må påregne forberedelse, 
kommentator- og opponentroller, samt å bidra med egne synspunkter i mindre refleksjons-
notater. 
 
Det forutsettes også at de fagansvarlige innenfor de ulike seminarene på grunnlinjen, har 
utviklet grunnleggende spørsmål og problemstillinger som kan reises i tilknytning til 
tematikken på de ulike seminarene. Disse spørsmålene bør deles ut på forhånd, og følge hele 
kurset. Doktorgradskandidaten vil da få en nødvendig drahjelp til å operasjonalisere de 
allmenne og grunnleggende problemstillingene på seminarene til forskningsmessige 
utfordringer i eget avhandlingsprosjekt. 
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Denne tilnærmingen må ses i sammenheng med at utvalget foreslår en undervisningsform på 
begge linjene i forskerskolen som i vesentlig omfang skal være forberedte diskusjoner, der 
den fagansvarlige, kurslederen i utgangspunktet bare skal fasilitere diskusjonen. 
Doktorgradskandidatenes egne refleksjoner rundt de generelle problemstillingenes relevans 
og anvendelse i forhold til eget avhandlingsprosjekt skal være det sentrale i opplærlingen - en 
undervisningsform som har likhetstrekk med det som er kalt ”sokratisk metode”. Denne 
undervisningsformen har et todelt formål: For det første vil diskusjonen være godt egnet til å 
bringe frem nye perspektiver, ideer og refleksjoner for den som deltar i diskusjonen. For det 
annet er det en viktig del av den akademiske opplæringen å gjøre doktoranden i stand til å 
delta i akademiske diskusjoner på sitt fagområde og i det større rettsvitenskapelige fagmiljøet 
vedrørende generelle spørsmål i rettsvitenskapen. Doktorgradskandidatene skal via 
diskusjonene lære konvensjoner for akademisk diskusjon, og få trening i å formulere seg 
muntlig på høyt akademisk nivå. 
 
Perspektivlinjen (10 studiepoeng):  
 
Retts- og vitenskapsteori, etikk, rettslig pluralisme og perspektivfag 
 
To hovedansvarlige 
 
Hovedelementer: 
 

• Vitenskapsteori – overordnede problemformuleringer 
• Rettsteori/rettsfilosofi, herunder rettshistorisk perspektiv 
• Rettsvitenskap og politikk 
• Etiske utfordringer og formidlingsstrategi 
• Rettslig pluralisme (polysentri, multilevel regulation) 
• Tverr- og flerfaglige perspektiver  

 
 
 
 
 
Læringsmål:  
 
Kandidaten skal etter å ha fullført perspektivlinje ha innsikt i ulike teoretiske 
perspektiver på rettsvitenskapen og den rettsvitenskapelige metoden, og fått et grunnlag 
for å treffe informerte og selvstendige valg med hensyn til eget metodisk og 
vitenskapsteoretisk ståsted, samt etiske valg knyttet til forskerrollen og formidling av ny 
kunnskap. Kandidaten skal gjennom en innføring i og diskusjon av grunnleggende 
utfordringer i den internasjonale og overnasjonale utvikling av retten, kunne vurdere 
valgenes konsekvenser for avhandlingsprosjektet og dets overordnede mål. Kandidaten 
skal ha grunnleggende innsikt i sentrale problemstillinger og karakteristika ved de mest 
tidsaktuelle vitenskapelige tilnærminger i grenselandet mot rettsvitenskapen, og kunne 
vurdere hensiktsmessigheten av en eventuell flerfaglig tilnærming.  
 
Opplæringen i grunnlinjen, slik den er beskrevet foran, fokuserer på den grunnleggende 
oppbygningen av avhandlingen og grunnleggende metodekrav på høyere nivå, og krav til 
akademisk redelighet og etisk bevissthet knyttet til bruk av ulike former for kilder. 
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Perspektivlinjen bygger på at doktorgradskandidaten i tillegg skal kunne gjøre rede for hvilke 
grunnleggende premisser og ideer som ligger bak valget av problemformulering i eget 
prosjekt, bak valget av den prosjektspesifikke metoden, og bak valgene av grunnstrukturen i 
de argumentasjonslinjer som brukes i de juridiske analysene i avhandlingen. For i det hele tatt 
å kunne gjøre slike valg, og kunne gjøre rede for premissene for valgene, må kandidaten ha 
fått det nødvendige perspektiv og etiske bevisstgjøring i forhold til sitt prosjekt. Utvalget 
mener man kan tilrettelegge for dette på en fruktbar måte gjennom en behandling og 
diskusjon av grunnleggende vitenskapsteoretiske problemstillinger, tidsaktuelle rettsteoretiske 
debatter, normer og normprodusenter i ulike rettssystemer, rettskulturelle perspektiver og 
rettshistoriske utviklingslinjer. Hvilket konkret tematikk som tas opp på de ulike kursene må 
de fagansvarlige selv ta stilling til ved oppbygningen av kursene. Det er imidlertid klart at 
temaene samlet sett må utgjøre en helhet og ha en sammenheng. Det er også viktig at 
doktorgradskandidatene møter ulike synspunkter innenfor de ulike debattene og temaene, og 
at de blir presentert for forskningsfronten i den grad dette er mulig. Det forutsettes at man her 
utnytter den kompetanse som finnes på Det juridiske fakultet på ulike områder i 
undervisningsoppleggene, og at kandidatene også møter internasjonale impulser gjennom 
eksterne foredragsholdere og bidragsytere i internasjonal toppklasse.  
 
Perspektivlinjen må sees i sammenheng med kvalifikasjonsrammeverkets krav til opplæring 
på ph.d.-nivå. Av dette rammeverket følger det at doktorgradskandidaten må ha en viss 
innsikt i eksisterende vitenskapelige teorier, metoder og fortolkninger som er relevante for det 
aktuelle prosjektet. Dette kan være teorier og metoder med særlig nær tilknytning til 
rettsvitenskapen, slik som rettskilde- og metodelære og rettsteori, men også mer allmenne 
vitenskapsteoretiske tilnærminger som eksempelvis hermeneutikk og diskursteori. For noen 
av doktorgradskandidatene kan det også være nødvendig med ytterligere perspektivfag, for 
eksempel rettsøkonomi og samfunnsvitenskapelige fag eller metoder.  
 
En mer dyptgående innsikt i de pågående substansielle debattene i de sistnevnte 
perspektivfagene må kandidaten tilegne seg på kurs som kan tas under valgfri del av ph.d.-
opplæringen, dersom vedkommende selv og veilederen vurderer dette som fruktbart for 
prosjektet og dets målsettinger. 
 
Perspektivlinjen skal, i samvirke med grunnlinjen, bidra til at doktorgradskandidatens 
selvrefleksjon som forsker ligger på et høyt nivå. Rettsforskeren ikke bare skal løse 
fagspesifikke problemer på sitt fagområde, men også kunne stille kritiske spørsmål til seg selv 
og andre når det gjelder hvilke grunnleggende perspektiver og premisser som legges til grunn 
for debatter og analyser i retts- og samfunnslivet. Ph.D-programmet må ta på alvor at formålet 
med opplæringen er å utdanne forskere som skal ha en sentrale posisjoner når det gjelder 
ivaretakelsen av rettsstaten og rettssikkerheten i samfunnet, og når det gjelder å definere 
hvilke verdier som ligger til grunn for retts- og samfunnsutviklingen. 
 
På samme måte som for grunnlinjen, skal kursene på perspektivlinjen, bygge på konkrete 
spørsmål utdelt av de fagansvarlige i forkant av kursene. Spørsmålene skal gjøre det mulig å 
relatere det aktuelle vitenskapsteoretiske, rettsteoretiske, rettskulturelle og rettshistoriske 
materialet som behandles og diskuteres, til doktorgradskandidatenes eget avhandlingsprosjekt. 
En slik operasjonalisering forutsetter likevel at kandidatene også erverver seg noe mer 
generell innsikt knyttet til det aktuelle materialet. Med andre ord kan det ikke forutsettes at all 
formidlet kunnskap nødvendigvis skal kunne implementeres i den enkelte kandidats 
avhandlingsprosjekt.  
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Et siktemål med ph.d.-programmet er at doktorgradskandidatene skal bli en del av et større 
akademisk fellesskap både innenfor rettsvitenskap og annen vitenskap, og både innenfor og 
utenfor landets grenser, og settes i stand til å delta i diskusjoner innenfor dette fellesskapet. 
Den felles referanseramme som kan bygges opp gjennom aktivitetene på ph.d.-programmet, 
er også viktig for å opprettholde forskerfellesskapet på tvers av ulike fag ved Det juridiske 
fakultet i Bergen.  
 
 
En valgfri opplæringsdel (10 studiepoeng), fagspesialisering og formidling 
 
Den valgfrie delen av forskerskolen må kunne gjennomføres gjennom hele avhandlings-
perioden. Det er meningen at den valgfrie delen skal muliggjøre en større grad av 
spesialisering i forhold til grunnleggende utfordringer i de fagspesifikke avhandlings-
prosjektene. Kandidatene kan på denne måten kunne sikre seg en særlig kunnskap som er 
relevant for det konkrete prosjektet, slik som en dypere innsikt i perspektivfag som for 
eksempel rettsøkonomi, og samfunnsvitenskapelige metoder.  
 
I lys av dette må det også gis uttelling for formidling i internasjonale akademiske fora, og for 
deltakelse med bidrag fra avhandlingsprosjektet på internasjonale konferanser. 
 
De nærmere kvalitetskriteriene for godkjennelse av den faglige påbygningen på 10 
studiepoeng i den valgfrie delen av ph.d.-utdannelsen, må utarbeides av forskningsdekanen og 
forskerskolelederen, og godkjennes av forskningsutvalget. 
 
 Det skisseres likevel noen rammer for den valgfrie delen fra utvalgets side: 
 
Både kvalifikasjonsrammeverket, UiBs handlingsplan for forskerutdanningen og 
stipendiatene selv, etterlyser mer avhandlingsrelevant opplæring, og at mer av 
forskerskoleopplæringen knyttes til eget fagmiljø. Utvalget er enig i at en bør ta hensyn til 
dette i opplæringsdelen av doktorgradsutdanningen, også for å skape en bedre sammenheng 
mellom skrivingen av eget prosjekt og opplæringsdelen av utdanningen. Det er også en viktig 
del av utdannelsen å få trening i å formidle egen forskning og ta ansvar for forskningsmiljøet. 
Kandidatene må derfor kunne godskrives aktiv deltakelse i eget forskningsmiljø dersom 
vedkommende gjennom å presentere problemstillinger og diskusjoner fra egen forskning, 
genererer aktivitet i egen forskergruppe eller et forskningsprosjekt der vedkommende er 
deltaker. Dette forutsetter at doktorgradskandidaten også tar et administrativt ansvar for 
arrangementet, og eventuelt sørger for å invitere sentrale fagpersoner til seminaret. En 
forutsetning for godskriving er at seminaret går over minst 1 time. 
 
Doktorgradskandidatene må også kunne godskrives fagspesifikke kurs tilbudt av andre 
nordiske juridiske fakulteter, som ledd i det institusjonelle samarbeidet som er under 
etablering, se nærmere om dette under punkt 3.4.4. Forskerutdanningskurs som tilbys av 
eksisterende internasjonale (inkludert nordiske) fagnettverk, bør også godskrives på lik linje 
med nordiske kurs som følge av det institusjonelle samarbeidet, dersom de tilfredsstiller de 
samme kvalitetskriteriene.  
 
Det kan også forekomme nasjonale kurstilbud på engelsk, spesielt utviklet med tanke på 
engelskspråklige stipendiater. Slike kurs bør kunne godskrives på alle de tre linjene etter en 
nærmere vurdering.  
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Det må gis godskrivning tilsvarende et bestemt antall studiepoeng. Antallet studiepoeng bør 
til en viss grad følge den norm som eventuelt blir utarbeidet ved et nordisk samarbeid om 
forskerskolen. Dersom doktorgradskandidaten deltar på tre seminarer, hvor hvert seminar 
utgjør 4 studiepoeng, vil utvalget forslå at overskuddet ikke blir godskrevet den obligatoriske 
opplæringsdelen. Utenlandsopphold kan ikke godskrives som valgfri del, men konferanse 
med bidrag og seminarer ved institusjonen der utenlandsoppholdet finner sted, kan godskrives 
dersom kvaliteten på og karakteren av seminaret dokumenteres.  
 
Det bør være krav om at minst halvparten av de seminar/kurs som inngår i den valgfrie delen 
har en internasjonal eller nordisk orientering. Dersom stipendiater sørger for å invitere og ta 
imot en internasjonalt anerkjent fagperson til et seminar i forskergruppen som stipendiaten 
selv arrangerer, jfr. det som er sagt om dette tidligere i avsnittet, skal dette anses som 
internasjonal orientering. 
 
Omfattende språkkurs av høy kvalitet vil kunne gi doktorgradskandidaten den nødvendige 
forutsetning for å tilegne seg tilstrekkelige ferdigheter i andre lands rettssystemer. En slik 
språkopplæring vil også i noe utstrekning kvalitetssikre forskningen og anvendelsen av 
fremmed rett i avhandlingen. Utvalget har derfor kommet til at deltakelse på omfattende 
språkkurs bør kunne godskrives etter nærmere bestemte kvalitetskriterier, som må godkjennes 
av FU. Utvalget har i denne vurderingen tatt hensyn til at doktorgradskandidater er utsatt for 
et økende tidspress i den perioden de tar sin doktorgradsutdannelse, og ser det derfor som 
nødvendig å forslå godskriving av språkkurs for å legge til rette for en kvalitetssikring av 
særlig tidkrevende forskning. Godkjennelse av deltakelse på språkkurs bør vurderes ut fra 
prosjektets karakter, og behovet for forskning i det aktuelle rettssystemet. Utgangspunktet må 
imidlertid være at språkkurs i alminnelighet ikke kan godskrives med like sterk uttelling for 
anvendt tid som rettsvitenskapelige kurs. 
 
 
 
3.4  En utdypning av spesifikke elementer i opplæringsdelen 
 
3.4.1. Om skriving i undervisningsoppleggene 
 
Formålet med og bruken av skriftlige arbeider i undervisningsoppleggene bør i hovedsak være 
opp til de kursansvarlige, men gruppen av fagansvarlige på forskerskolen har en plikt til å 
vurdere det totale omfanget av slike arbeider, og plikt til å vurdere om de kompletterer 
hverandre.  
 
Det er gjort erfaringer med skriving fra doktorgradskandidatenes side i forbindelse med den 
tidligere forskerskolen. Disse erfaringene kan det være grunn til å gå noe nærmere inn på som 
en bakgrunn for de endringene som finner sted på dette punktet gjennom det nye ph.d.-
programmet for rettsvitenskap. 
 
Under Forskerskolens opplegg i årene 2007-2010 har stipendiatene skrevet et essay på 8-10 
sider som del av pliktarbeidet under modul 1 (Rettsteori og metode). Denne teksten har blitt 
godkjent av to sensorer. Arbeidet med essayet har dels fungert som et middel til å generere 
dypere refleksjon over de emner som er omfattet av lærestoffet, og dels fungert som en prøve 
på at stipendiatene har arbeidet med stoffet. Et viktig formål med essayet har vært å fremelske 
evnen til å innta et metaperspektiv på rettsvitenskapen og på egen rettsdogmatisk virksomhet. 
I sammenheng med dette har det vært en målsetting at stipendiatene trenes i å skrive i en litt 



 

 

25 

25 

annen sjanger enn den strengt rettsdogmatiske. Essayskrivningen har altså på flere plan hatt 
som formål å utvikle det teoretiske elementet i stipendiatens tilnærming til sitt fag og til sitt 
avhandlingsarbeid. Den modulansvarlige har ment at denne målsetningen i alle fall delvis har 
blitt oppnådd, men mange stipendiater har vært kritiske til ideen om å skrive essay.  
 
Det kan nok legges til grunn at den essayformen som har vært benyttet på rettsteorimodulen 
ikke har blitt opplevd som en hensiktsmessig lærings- og prøvingsform for et flertall av 
stipendiatene. Essay er en uklar genre, og utvalget mener at skriftlige arbeider i større grad 
bør brukes som refleksjonsnotater knyttet til tematikken på kursene, og som utgangspunkter 
for diskusjoner med faglærerne, seniorer involvert i kursene og andre doktorgradskandidater. 
På forskerskolene i Stockholm og Uppsala hadde man gode erfaringer med bruk av 
refleksjonsnotater som hadde hovedfokus på hvordan ulike teoretiske perspektiver kunne 
relateres til doktorgradskandidatenes eget avhandlingsarbeid. Disse var på 4-5 sider og et 
utgangspunkt for en diskusjon, der doktorgradskandidaten også fikk en nokså grundig muntlig 
tilbakemelding.  
 
Fordi det er viktig med en viss valgfrihet i forhold til de teoretiske perspektivene som 
behandles, vil utvalget foreslå bruk av kortere refleksjonsnotater i forbindelse med 
perspektivlinjen, der doktorgradskandidaten gjør rede for tematikk og perspektiver som 
kandidaten mener kan være nyttige å integrere i eget avhandlingsprosjekt i større eller mindre 
utstrekning. På denne måten får kandidaten lettere et selvstendig og reflektert forhold til de 
teoretiske retninger og perspektiver som perspektivlinjen inneholder, og nye perspektiver på 
sin egen avhandling, uten at det som skrives i refleksjonsnotatet nødvendigvis vil vise seg å 
bli en del av den ferdige doktoravhandlingen. 
 
 
 
3.4.2 Særlig om bruk av litteratur i opplæringsdelen  
 
Etter utvalgets forslag vil litteraturtilfanget i opplæringsdelen øke, men samtidig være i 
samsvar med de formelle krav til omfang som stilles på bakgrunn av antall studiepoeng i 
opplæringsdelen. Hensikten er å etablere en litteraturbase hvor kandidaten i tillegg til å gjøre 
bruk av litteraturen i opplæringsdelen av ph.d.-programmet, kan få et bidrag i retning av å mer 
generelt å orientere seg i forhold til overordnede metodiske og perspektiverende 
problemstillinger og diskusjoner som er relevante for eget fagfelt. Det foreslås ikke noen 
prøvingsform der litteraturen inngår, og det bør ikke være en forventning om at alle 
kandidatene har detaljkunnskaper om all litteratur som inngår i litteraturbasen. 
 
Litteraturen på ph.d.-programmet må velges ut med henblikk på grunnlinjens og 
perspektivlinjens særpreg. Siden grunnlinjen forutsettes å ha mindre innslag av teori enn 
perspektivlinjen, er det naturlig at utvalget av litteratur er mer omfattende innenfor 
perspektivlinjen. Det bør legges til grunn at minst 1/2 av den samlede litteraturen er valgfri 
med tanke på spesialisering og perspektivinnretning. 
 
Litteraturen på ph.d.-programmet må også ivareta kravene til bredde og dybde innenfor 
tematikken på de to linjene, dekke alle teoretiske hovedretninger innenfor den tematiske 
rammen, ivareta det internasjonale perspektivet, og gi et dekkende bilde både av lovfestet og 
ulovfestet rett på de aktuelle områdene. Litteraturen må også velges ut på en måte som 
ivaretar og støtter opp under de spesifikke elementene på grunnlinjen og perspektivlinjen, jf. 
beskrivelsen av disse elementene nedenfor. I relasjon til grunnlinjen dreier det seg blant annet 
om litteratur knyttet til det håndsverksmessige aspektet avhandlingsskriving, til generelle 
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metodiske betraktninger, og til bruk av komparasjon i rettsvitenskapelige avhandlinger. I 
relasjon til perspektivlinjen dreier det seg blant annet om litteratur knyttet til vitenskapsteori, 
rettsteori og etiske perspektiver, og litteratur som behandler rettsvitenskapens egenart i et 
dagsaktuelt, rettshistorisk og tverrfaglig perspektiv. 
 
Det vil være aktuelt å velge ut spesifikk litteratur i tillegg til det som fremkommer av 
litteraturbasen, i forbindelse med seminarer eller samlinger på ph.d.-programmet. Når slike 
seminarer eller samlinger gjennomføres, skal doktorgradskandidatene orienteres om hvilken 
litteratur i litteraturbasen, og eventuelt hvilken tilleggslitteratur, som skal anvendes i 
kandidatenes forberedelser til seminaret eller samlingen. Det må også være en klar forbindelse 
mellom den utvalgte litteraturen, og de spørsmålene og problemstillingene som skal deles ut 
til doktorgradskandidatene i forkant av seminarer og samlinger, jf. det som skrives nedenfor 
om bruken av slike spørsmål og problemstillinger i forbindelse med grunnlinjen og 
perspektivlinjen på ph.d.-programmet. 
 
De fagansvarlige skal, i samarbeid med den som har ansvaret for gjennomføringen av 
seminaret eller samlingen, sørge for at bruken av litteratur fordeles mest mulig jevnt på hvert 
seminar eller hver samling, slik at det skjer en bevisst styring av antall sider som skal leses 
som forberedelse fra doktorgradskandidatenes side. Forskerskolene i Stockholm og i Uppsala 
bygger på bruk av en begrenset tekstmengde i forkant av hver samling, noe som har vist seg å 
være vellykket. 
 
 
3.4.3 Særlig om prosjektfremleggelser 
 
Utvalget vil ikke foreslå å videreføre det nokså omfattende kravet til deltakelse på andres 
prosjektfremleggelser. Dette skyldes til dels at undervisningsformen, særlig på bakgrunn av 
resultatene i brukerundersøkelsen, ikke synes å ha gitt det læringsutbytte som man ønsket. Ut 
fra en sammenlikning med andre nordiske ph.d.-program synes også denne delen av den 
eksisterende forskerskolen å være noe overdimensjonert. Kravet til deltakelse på andres 
prosjektfremleggelser synes heller ikke i praksis å ha tjent den ønskede rollen som 
sammenbindende ledd mellom forskerskolen og det større fagmiljøet på fakultetet. Tiltaket 
synes videre ikke å ha hatt en ønsket kontaktskapende funksjon mellom 
doktorgradskandidatene og seniorer på fakultetet utenfor doktorgradskandidatenes fagmiljø. 
 
Utvalget tror at det vil være i bedre samsvar med kvalifikasjonsrammeverket og den enkelte 
kandidatens læringsutbytte, at de fleste prosjektfremleggelser skjer i mer fagspesifikke miljøer 
innenfor de fagfelt som doktorgradskandidaten behandler. Det kan likevel være positivt om 
slike prosjektfremleggelser i forskergruppene, eller i tilknytning til eksternfinansierte 
forskningsprosjekter, annonseres til alle fakultetets forskere.  
 
Uansett vil en oppnå noe av den tidligere ønskede effekten av deltakelse av på andres 
prosjektfremleggelser, ved en videreføring av det eksisterende David Doublet-seminaret. En 
vesentlig del av seminaret bygger på prosjektfremleggelser i mindre grupper, og her vil det 
også delta flere seniorer med kompetanse til dels også utenfor den enkelte doktorgrads-
kandidats fagfelt. Undervisningsopplegget på David Doublet-seminaret fikk en meget god 
evaluering i brukerundersøkelsen. 
 
Den nylig innførte midtveisevalueringen vil også være en omfattende prosjektfremleggelse, 
som vil tjene en del av den effekten som tidligere prosjektfremleggelser og ekspertseminarer 
har hatt. 
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3.4.4 Kurselementer basert på institusjonssamarbeid: 
 
Nasjonalt samarbeid om forskerskolen: 
 
På dekannivå pågår nå en diskusjon knyttet til om det nasjonale samarbeidet om 
doktorandseminarene skal endres. Blant annet på bakgrunn av de tilbakemeldinger man har 
fått fra doktorgradskandidatene som har deltatt på seminarene, ønsker man nå å legge om det 
nasjonale samarbeidet til et oppstartseminar for nye doktorgradskandidater, og til et seminar 
som bare skal tas en gang i løpet av doktorgradsutdanningen. Oppstartseminaret skal 
arrangeres første gang i 2012. Det juridiske fakultetet i Bergen har ansvaret for å arrangere det 
nasjonale doktorandseminaret for siste gang i 2011.  
 
Det skal opprettes en nasjonal komité som skal ha ansvaret for det faglige innholdet på 
oppstartseminaret, og som fungerer fortløpende. Det praktiske arrangementsansvaret skal 
likevel fordeles forholdsmessig, slik at Oslo arrangerer to årganger, Bergen ett år og Tromsø 
hvert tredje år. Innholdet i oppstartseminaret skal utgjøre noe annet og supplerende i forhold 
til det tilbudet som eksisterer på forskerskolene lokalt. Oppstartseminaret bør ha et innhold 
som særlig dreier seg om hvilke krav som stilles til juridiske avhandlinger, slik denne normen 
er uttalt med tanke på bedømmelser, og med henblikk på hva mer generelt kjennetegner den 
rettsvitenskapelige avhandling. Det kan også være aktuelt å ta opp tema med tanke på hva 
som er rettsforskerens rolle i forhold til andre juristprofesjoner ,og rettsforskerens rolle til 
samfunnet for øvrig og forholdet til media. Seminaret skal også gi rom for etablering av 
nettverk og kontakter med andre doktorgradskandidater. 
 
Vårt forslag blir at forskerskolelederen sitter i den nasjonale komiteen for å sikre at det 
nasjonale seminaret holder tilstrekkelig kvalitet i forhold til den lokale forskerskolen, og for å 
sikre at oppstartseminaret representerer en kvalitet av egenverdi i forhold til det øvrige 
undervisningsopplegget på forskerskolen. 
 
På det nasjonale fakultetsmøtet i Bergen den 22. oktober 2010, ytret ledelsen ved Det 
juridiske fakultet i Tromsø et ønske om å utvikle en sterkere grad av samarbeid mellom de 
nasjonale forskerskolene. Det er fremsatt et ønske om en nasjonal forskerskole i 
rettsvitenskap. Ønsket må ses på bakgrunn av at Det juridiske fakultetet i Tromsø mangler en 
kritisk masse av stipendiater til sine kurs. Det er ikke opp til utvalget å vurdere karakteren av 
fremtidig samarbeid på mer forpliktende institusjonelt nivå, men utvalget foreslår likevel et 
nasjonalt samarbeid om engelskspråklige basiskurs nedenfor.  
 
 
 
 
Nordisk samarbeid om forskerskolene: 
 
Det eksisterer i dag enkeltstående institusjonelle samarbeid om forskerskolene. Det juridiske 
fakultetet i Bergen har i dag et samarbeid med de juridiske institusjonene i København og 
Århus, og det juridiske fakultet i Gøteborg (delvis Island) om et seminar i rettsteori og 
metode. Det formelle samarbeidet ble innledet i 2009, og året før gjort til en obligatorisk del 
av forskerskolen. Seminaret er ikke en obligatorisk del av doktorgradsopplæringen ved de 
øvrige institusjonene.  
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Seminaret har holdt høy kvalitet, og slik er det også oppfattet av samarbeidsinstitusjonene. 
Det praktiske ansvaret for å arrangere seminaret fordeles mellom institusjonene. 
Fagansvarlige ved de fire institusjonene er faste forelesere på seminarene. Det foretas 
evalueringer av seminarene for hver gang de arrangeres. De tema som tas opp på seminarene 
har en fast kjerne, men det varieres noe mellom problemstillingene for hver gang. Det er lagt 
opp til mye diskusjon på doktorgradskandidatenes premisser, operasjonalisering av de 
rettsteoriske temaene og aktiv deltakelse fra doktorgradskandidatene, se for øvrig eksempel på 
program fra 2010 vedlagt. 
 
Utvalget foreslår at dette seminaret inngår som en valgfri del i opplæringsdelen av ph.d.-
programmet Seminaret utgjør 4 ECTS poeng, og representerer et internasjonaliserende 
element i tillegg til det faglige elementet. Den normale godskrivingen for lokale seminarer på 
forskerskolen vil være 2 studiepoeng, noe som gir doktorgradskandidaten ekstra uttelling 
dersom vedkommende velger å delta på det nordiske seminaret. Seminaret er et eksempel på 
et vellykket institusjonelt samarbeid av høy kvalitet, og innholdet vil være i tråd med de 
målsettinger og det idégrunnlaget som ligger bak utvalgets forslag til ny opplæringsdel. 
 
Nytt og bredere nordisk samarbeid om forskerskolene: 
 
Forskningsdekanen og forskerskolelederen deltok den 14. oktober på et møte i København der 
representanter for alle forskerskolene i Norden diskuterte muligheter for å tilby felles ph.d.- 
kurs, og eventuelt å bygge opp en nordisk forskerskole. 
 
De juridiske fakultetene i Norden står overfor nokså like utfordringer når det gjelder å sikre et 
tilstrekkelig bredt tilbud av kurs på høyt nivå i forbindelse med forskerskolene/ph.d.-
programmene i rettsvitenskap. Et mer systematisk nordisk samarbeid vil kunne gi et bedre og 
mer variert tilbud av kurs, og gi doktorgradskandidatene et større nettverk.  
 
Deltakerne på møtet var generelt positive til et nordisk samarbeid, men det var ønske om ulike 
ambisjonsnivåer for samarbeidet. Det ble også lagt opp til muligheter for differensiert 
samarbeid mellom ulike institusjoner. Det var en forutsetning at minst 2/3 av kursene skal 
tilbys lokalt. 
 
Det ble uttrykt et særlig behov for et samarbeid om spesialkurs – i den forstand at det 
arrangeres kurs i tilknytning til ulike fagområder og overordnede metodiske problemstillinger 
og aktuelle utfordringer på disse områdene. Et eksempel kan være internasjonaliseringen av 
formueretten eller strafferetten.  
 
Forutsetningen for et samarbeid, og en forutsetning som per i dag ikke er avklart, er at det ved 
en koordinering sikres et noenlunde ensartet faglig nivå. Videre må lengden og omfang av 
aktuelle kurs diskuteres, og det må klargjøres hvilke praktiske ordninger som kan være 
aktuelle for en tilstrekkelig kvalitetssikring og felles normering. Det var enighet om å etablere 
en felles webside, og stille til disposisjon administrative ressurser slik at doktorgrads-
kandidatene i god tid skal få en tilgang til og oversikt over kurs ved andre institusjoner som 
vedkommende kan delta på. 
 
Det var enighet om å arrangere et møte i Uppsala i løpet av 4-6 måneder, der det endelige 
ambisjonsnivået og en formalisering av arbeidet skal diskuteres. Vi oppfatter det som 
realistisk at våre doktorgradskandidater vil kunne få tilgang til spesialkurs ved andre 
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institusjoner fra høsten 2011, og muligens nye spesialkurs som følge av samarbeidet våren 
2012. 
 
De nordiske kursene vil da kunne inngå i den valgfrie delen av opplæringen på ph.d.-
programmet i rettsvitenskap i Bergen. 
 
 
3.4.5 Engelskspråklige tilbud i forskerskolen 
 
Kravet om internasjonalisering av ph.d.-programmene består dels i at det oppfordres til at 
doktorgradskandidatene deltar i internasjonale fora og nettverk, og at man inviterer 
utenlandske anerkjente forskere til å delta i undervisningen på forskerskolen. Det kan 
muligens også hevdes at den internasjonale dimensjonen i forskerskolen blir svekket dersom 
man ikke har et element av engelskspråklige innslag i forskerskoleopplæringen 
 
Behovet for engelskspråklig undervisning har først og fremst kommet på spissen i forhold til 
stipendiater med utenlandsk bakgrunn som ønsker å ta sin doktorgrad ved Det juridiske 
fakultet i Bergen. Også disse stipendiatene må få en doktorgradsopplæring som tilfredsstiller 
kravene i interne og eksterne regelverk. Frem til i dag har man ikke hatt et tilstrekkelig 
dekkende tilbud av engelskspråklig undervisning på forskeskolen til at slike 
doktorgradskandidater er sikret en fullverdig opplæring. Som en følge av dette, er det 
utarbeidet individuelle utdanningsplaner med vesentlige innslag av internasjonale konferanser 
som opplæringselementer. Doktorgradskandidatene har også forsøkt å ta noe av den norske 
undervisningen, blant annet som en hjelp til integrasjon i stipendiatmiljøet og fagmiljøet på 
forskerskolen. Det har likevel vist seg problematisk for de utenlandske stipendiatene å få noe 
særlig utbytte av denne undervisningen. 
 
Per i dag innebærer dette en utfordring for alle de tre juridiske fakultetene i Norge, og også 
ved enkelte juridiske fakulteter i andre skandinaviske land. Antallet ikke-nordiske stipendiater 
er ennå nokså lite ved de juridiske fakultetene i Norden. Problemet har imidlertid ikke vært så 
stort at det er satt i gang en større prosess for å integrere engelskspråklige stipendiater bedre. 
Dersom det utvikles særlige tilbud på siden av den norske doktorgradsopplæringen, er det 
sannsynlig at dette vil skje på et nasjonalt eller nordisk nivå. 
 
I nordisk sammenheng foregår doktorgradsundervisningen i hovedsak på de nordiske språk. 
Et unntak er ved de juridiske fakultetene i Lund og Helsinki. Selv ved Det juridiske fakultet i 
Oslo med 70 interne stipendiater, synes man ikke å ha sett behovet for å etablere 
spesialopplegg, eller i større grad å tilrettelegge undervisningen på engelsk, av hensyn til 
engelskspråklige stipendiater. Det er også flere sterke stemmer som hevder at undervisningen 
på forskerskolen bør skje på morsmålet, fordi det er fundamentale begrep knyttet til den 
nasjonale og nordiske rettskulturen, og nasjonale rettsordninger, som ikke på en 
tilfredsstillende måte kan oversettes til engelsk. Det kan argumenteres med at dersom man 
ønsker å sette sitt preg på doktorgradskandidatene med en nordisk doktorgrad, så må det også 
være for å formidle noen av de nasjonale og nordiske tradisjonene, og særlige trekk den 
nordiske akademiske rettskulturen – i den grad det finnes slike. 
 
På det nevnte møtet i København ble det diskutert om man burde samarbeide om enkelte 
basiskurs på engelsk, som ellers overlapper innholdet i obligatoriske opplegg på de lokale 
forskerskolene. Det var imidlertid ikke særlig oppmerksomhet rundt denne tematikken, og 
grunnen synes å være at presset på fakultetene til å ta opp og integrere utenlandske 
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stipendiater for tiden ikke er særlig stort. Det ligger således ikke til rette for at dette vil bli et 
prioritert område i et nordisk samarbeid de nærmeste årene. 
 
Det juridiske fakultet i Tromsø har som nevnt ytret ønske om et sterkere nasjonalt samarbeid 
om forskerskolene i rettsvitenskap. En løsning kan være å samarbeide om et engelskspråklig 
basistilbud, men ikke i samme omfang som studietilbudet på grunnlinjen og perspektivlinjen. 
Videre må det som følge av samtalene rundt den nye nordiske samarbeidsmodellen, være 
mulig for engelskspråklige stipendiater å ta enkelte basiskurs på engelsk som tilbys ved andre 
nordiske juridiske fakulteter. 
 
Dette utvalget kan ikke ta stilling til innholdet i et institusjonelt samarbeid med de øvrige 
fakultetene i Norge, men har pekt på noen punkter med hensyn til hvor realistisk det er å 
utvikle et engelskspråklig tilbud for utenlandske stipendiater. Hovedutfordringen synes å være 
at antallet engelskspråklige stipendiater ennå er så lavt, at de fleste institusjonene ikke har 
funnet det ressursmessig forsvarlig å utvikle egne tilbud. Det er nødvendig både av 
ressurshensyn, og av hensyn til kvaliteten på undervisningstilbudet, at de engelskspråklige 
kursene har en kritisk masse av deltakere. Utvalget anmoder derfor ledelsen til å følge opp 
initiativet fra Tromsø, særlig med tanke på å utvikle et engelskspråklig basistilbud. Det må 
imidlertid bemerkes at det i denne sammenheng må avsettes ressurser, og at et forpliktende 
nordisk samarbeid om tilbud av flere fagspesifikke kurser4, også vil øke kostnadene i 
tilknytning til ph.d.-programmet. Videre må ressursbelastningen ses i lys av at det allerede 
eksisterer institusjonelle samarbeid om basiskurs, slik som det nordiske seminaret i rettsteori- 
og metode. En omlegging av det nasjonale doktorgradseminaret til et oppstartsseminar vil 
være en ressursbesparelse, men finansiering av et fast engelskspråklig tilbud vil måtte 
konkurrere med andre ønskede tiltak, slik som et felles veilederseminar, hvis dette er den 
ønskede prioriteringen fra forskningsledelsen på de ulike fakultetene. Det kan bemerkes at det 
nasjonale doktorgradseminaret i dag ikke finansieres over fakultetets rammebevilgning, men 
via et eget program i Forskningsrådet. Man kan påregne at denne finansieringskilden også vil 
dekke det nye oppstartsseminaret, og at det vil være noen midler igjen til å dekke andre 
nasjonale undervisningstiltak på ph.d.-programmene i rettsvitenskap. 
 
 
 
4. Overgangsordninger 

  
4.1 Innledning 
 
Hvis den nye ordningen for forskerutdanningen blir vedtatt, er planen at den skal tre i kraft fra 
1. juli 2011. Stipendiater ansatt etter januar 2011 begynner på grunnlinjen og perspektivlinjen 
høsten 2011. Temaet i det følgende er overgangsordningen for kandidater tatt opp på 
programmet per 31. desember 2010. Totalt er det for tiden 32 personer på 
doktorgradsprogrammet, hvorav tre har fullført forskerutdanningen. Ulike former for 
overgangsspørsmål kan derfor oppstå for 29 personer. 
 
Hovedsiktemålet er at alle skal få en fullverdig forskeropplæring, enten de går på ny eller 
gammel ordning, eller en overgangsordning som kombinerer nytt og gammelt opplegg. 
Samtidig vil ikke alle få et identisk opplegg. Utfordringen er å lage et system som både 
ivaretar kvalitet, er fleksibelt og sømløst fra stipendiatenes ståsted og som innebærer en 

                                                 
4 På møtet i København var det i tilknytning til den mest ambisiøse samarbeidsmodellen bare tale om en 
forpliktelse til å utvikle ett lokalt kurs i løpet av en tre års periode 
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fornuftig ressursutnytting. Stipendiater med et 3-årig løp uten undervisning er særlig sårbare, 
siden tidsflaten for å gjennomføre utdanningsdelen er mindre. 
 
Først og fremst ut fra kvalitative kriterier – å opprettholde en kritisk masse av stipendiater på 
det enkelte undervisningstilbud – men også ut fra fakultetets ressursmessige situasjon, er det 
uaktuelt å ha to parallelle forskerutdanningen i en overgangsfase. Vi vil derfor foreslå at flest 
mulig av de som nå er opptatt får et undervisningsopplegg hvor de helt eller delvis følger den 
nye ordningen. Samtidig vil enkelte være nær ved å ha fullført eksisterende ordning, eller ha 
restanser på opplegg som ikke gjenfinnes i den nye ordninger, og her vil det være aktuelt med 
særordninger, jf. forslaget nedenfor om felles prosjektseminar.  En særlig utfordring dersom 
stipendiater på gammel ordning går på undervisningsopplegg etter ny ordning, vil være at de 
bare kommer inn på enkelte deler, og dermed ikke fullt ut bidrar til den kullfølelsen som er et 
av de sentrale elementene i den nye ordningen. Samtidig vil et slikt blandingsopplegg 
innebære god ressursutnytting, og så lenge fakultetet er oppmerksomme på problemstillingen 
og prøver å få til at overgangsstipendiater enten deltar på store deler, eller bare på en mindre 
utvalgt del, kan et slikt system etter utvalgets syn forsvares i denne overgangsfasen. 
 
Utvalget vil i det følgende komme med forslag til overgangsordninger ut fra generelle 
kriterier. Disse må så tilpasses den enkelte, og dette må gjøres av forskningsdekanen og 
forskerskoleleder i samarbeid med de aktuelle stipendiatene. Siktemålet er å gjennomføre 
slike medarbeidersamtaler rundt årsskiftet 2010/11. 
 
4.2 Konkret om gjennomføring 
 
Ut fra de formålene som er skissert innledningsvis vil utvalget nå gå over til å sette opp 
generelle retningslinjer med hensyn til gjennomføringen for overgangsstipendiater. 
Stipendiater som har begynt på doktorgradsprogrammet høsten 2010 vil som utgangspunkt 
følge det nye opplegget. I den grad de allerede har gjennomført opplegg på forskerskolen må 
de få godskrevet dette, enten på den valgfrie biten, eller ved at enkelte elementer i grunn- eller 
perspektivlinjen faller bort. 

 
Den gjenstående gruppen av doktorgradskandidater vil i større eller mindre grad ha 
gjennomført forskeropplæringen under det gamle regimet. Det er dermed stor grad av 
variasjon og få typetilfeller å formulere generelle retningslinjer ut fra, men noen situasjoner 
utkrystalliserer seg, og utvalget vil i det følgende ta utgangspunkt i modulsystemet under den 
nåværende ordningen. 
 
Modul 1 (Rettsteori og metodelære: 13 studiepoeng) er delt i selve rettsteorikurset (som bl.a. 
inkluderer skriving av essay) og fullføring av en seminarrekke (4 samlinger). De som mangler 
rettsteorikurset vil måtte ta perspektivlinjen. De som mangler ett eller flere seminarer, vil 
måtte gå på aktiviteter som har et rettsteoretisk innslag, f. eks. delta seminarrekken på 
fakultetet i tilknytning til "Rettsforskerens selvforståelse". De vil så etter søknad få fritak i 
samsvar med nåværende praksis på forskerskolen. 
 
Modul 2 (Forskningsetikk: 1 studiepoeng) består av et etikkseminar. Fakultetet vurderer 
mulighetene for å lage et eget opplegg våren 2011 som en avløsning av tidligere etikkseminar. 
Alternativt kan de som mangler denne modulen følge undervisningsopplegg andre steder og 
få godskrevet dette på modul 2 i samsvar med nåværende praksis på forskerskolen. 
 
Modul 3 (Opplegg av avhandlingen og praktiske metodeproblemer: 5 studiepoeng) er 
sammensatt. Etter siste endringer i 2008 består den nå både av et skrivekurs og et 



 

 

32 

32 

skriveseminar, deltakelse på 2 David Doublet-seminarer med presentasjon og deltakelse på 8 
fremleggelser av andres prosjekt. David Doublet-seminaret blir videreført i den nye 
ordningen, slik at det ikke oppstår overgangsutfordringer her. De som ennå ikke har 
gjennomgått skrivekurs og -seminar, vil få tilbud om å følge de delene av grunnlinjen hvor 
skriving av rettsvitenskapelige tekster står i fokus. Mange av stipendiatene har ikke fullført 
den delen av modulen som knytter seg til deltakelse på andres prosjekt, og for manges del er 
det snakk om 5-8 fremleggelser. En mulighet vil være å la disse delta på 
prosjektfremleggelser i forskergruppene, men det er en fare for at diskusjonene her vil være 
noe mer fagspesifikke enn under dagens ordning. Utvalget vil derfor tilrå at fakultetet 
arrangerer "Prosjektseminar" våren 2011. Her vil de som har restanser av betydning under 
dagens ordning få tilbud om å få være med i grupper på 4-5 stipendiater som diskuterer de 
enkelte prosjektene til deltakerne i gruppen under ledelse av en eller to seniorer. En annen 
fordel med denne løsningen er at den vil innebære at eksterne stipendiater unngår å dra ens 
ærend for å være med på 2-timers prosjektpresentasjoner. Stipendiater hvor bare 1-2 
prosjektpresentasjoner gjenstår, ville kunne fylle sine restanser gjennom å delta på 
presentasjoner i forskergruppene – forutsatt at disse har et omfang på ca. 2 timer som tilsvarer 
dagens ordning – og så få godskrevet disse etter søknad i samsvar med dagens ordning. 
Modul 4 (Utvalgte rettsvitenskapelige emner og problemstillinger: 7 studiepoeng) består av 
12 «fredagsseminar» om allmenne rettsvitenskapelige tema og deltakelse på to nasjonale 
doktorandseminar. Stipendiater som mangler mer enn halvparten av fredagsseminarene vil 
som utgangspunkt følge perspektivlinjen. De som mangler færre enn halvparten, kan enten få 
godskrevet deltakelse på andre aktiviteter slik ordningen allerede er i dag, eventuelt delta på 
utvalgte deler av perspektivlinjen. Det nasjonale doktorandseminaret vil fortsatt være et tilbud 
under den nye ordningen, men i endret form («Oppstartsseminar»),og med bare krav om 
deltakelse ett år, i motsetning til dagens krav om to seminarer. De som kun mangler ett 
seminar, vil måtte delta på nasjonalt doktorandseminar 2011, som er det siste som arrangeres 
under «gammel ordning».  
 
Under modul 5 (Fremleggelser av eget prosjekt: 4 studiepoeng) skulle stipendiatene 
opprinnelige ha to presentasjoner av avhandlingsopplegget, henholdsvis tidlig og sent i 
stipendiatperioden. Den siste fremleggelsen har for mange skjedd i form av et ekspertseminar. 
Ordningen med midtveisevaluering medfører at den siste prosjektfremleggelsen falt bort og 
ble erstattet med midtveisevalueringen. Fakultetet er nå i en overgangsfase hvor 
midtveisevalueringen for mange enten er obligatorisk (tatt opp per 1. januar 2010), eller gis 
som et frivillig tilbud (midtveis i løpet av høsten 2010 eller senere). Stipendiater som ikke har 
hatt den første prosjektfremleggelsen allerede, vil kunne holde denne for forskergruppen som 
de inngår i, eventuelt for en gruppe sammensatt for anledningen dersom ingen av dagens 
fungerende forskergrupper dekker prosjektet. En del av stipendiatene som mangler 
fremleggelse av eget prosjekt under modul 5 vil få et tilbud om å delta i «Prosjektseminarer» 
våren 2011, og vil i denne sammenhengen legge frem eget prosjekt. Disse to alternativene vil 
gi et tilstrekkelig tilbud til stipendiatene på overgangsordning. Den siste 
prosjektfremleggelsen vil ikke volde overgangsproblemer. Denne vil enten skje som 
midtveisevaluering eller ekspertseminar. Skulle ingen av disse være aktuelle, vil stipendiaten 
måtte legge frem i forskergruppen. I så fall må omfanget være det samme som ved en ordinær 
presentasjon, dvs. to ganger 45 minutter med både presentasjon og diskusjon av prosjektet. 

 
 


