
DELINNSTILLING I 

  
FRA STUDIEORDNINGSKOMITEEN VED 
DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 

  
April 2002 

   
 

"Education is not filling a bucket, 
but lighting a fire." 

 
--William Yeats 

  

  
  

  

1     BAKGRUNN, MANDAT............................................................................. 3 

2     FØRINGER (ST. MELD. NR. 27, STYRETS BEHANDLING MM).....……..4 

3     KOMITEENS ARBEID OG FRAMLEGGING AV DELINNSTILLING...... 6 

4     KOMITEENS VURDERINGER OG FORELØPIGE FORSLAG................. 7 

4.1      Innledning. Overgang fra vekttall til studiepoeng.....  ............................................. 7 

4.2         Studiets omfang - rammen på 5 år............................................................................... 7 

4.3         Inndeling i lavere og høyere grad (3+2)..................................................................... 7 

4.4         Ytterligere inndeling i studiepoenggivende enheter.............................................. 9 

4.5         Opptak - opptaksregulering.......................................................................................... 10 

4.6         Læringsformer og evaluering....................................................................................... 15 
4.6.1            Stortingsmeldingen....................................................................................................... 15 
4.6.2            Grunnlaget i dagens jusstudium..... .......................................................................... 15 
4.6.3            Sammenhengen mellom læringsformer og evaluering...................................... 16 
4.6.4            Evalueringsformer som gir en bredere prøving av kandidatene..................... 17 
4.6.5            Læringsformene i en ny studieordning................................................................... 21 
4.6.6            Bedre utnyttelse av semestrene................................................................................. 23 



4.6.7            Selvstendig skriftlig arbeid........................................................................................ 23 
4.6.8            Internasjonalisering...................................................................................................... 24 

4.7  Ny prøve. Revisjon av individuell studieplan. Tap av studieplass. Alternative 
prøvingsformer?.................................................................................................................................. 26 
4.7.1            Ikke godkjent obligatorisk kurs...... .......................................................................... 26 
4.7.2            Kontinuasjonseksamen................................................................................................. 27 
4.7.3            Ny prøve for å forbedre ståkarakter?........................................................................27 
4.7.4            Revisjon av individuell studieplan. Tap av studieplass..................................... 28 
4.7.5            Alternative prøvingsformer?...................................................................................... 29 
4.7.6            Privatisteksamen?.......................................................................................................... 29 

4.8         Studiemodell og fagsammensetning............................................................................ 30 
4.8.1            Utgangspunkter............................................................................................................... 30 
4.8.2            Bachelorgraden................................................................................................................ 31 
4.8.2.1         Første semester................................................................................................................ 31 
4.8.2.2         Andre semester................................................................................................................ 32 
4.8.2.3         Tredje semester............................................................................................................... 32 
4.8.2.4         Fjerde semester............................................................................................................... 33 
4.8.2.5         Femte semester................................................................................................................35 
4.8.2.6         Sjette semester................................................................................................................ 36 
4.8.3            Mastergraden................................................................................................................... 37 
4.8.3.1         Hovedstruktur.................................................................................................................. 37 
4.8.3.2         Obligatorisk del............................................................................................................... 37 
4.8.3.3         Valgfri del......................................................................................................................... 38 

5     STUDIEORDNINGEN AV 2003 - OPPSTART OG OVERGANGSORDNINGER  

5.1         Studieløp.................................................................................................................................. 39 
5.1.1            Oversikt.............................................................................................................................. 39 
5.1.2            Kommentarer til studieløp............................................................................................ 39 
5.1.3            Full faglig inndekning eller tid for tid avregning?................................................ 44 

5.2         Undervisningstilbud............................................................................................................ 44 
5.2.1            Oversikt over undervisningstilbud............................................................................. 44 
5.2.2            Kommentarer til undervisningstilbud....................................................................... 45 

5.3         Avvikling av eksamen etter gammel ordning:.......................................................... 46 

  



  

1.  Bakgrunn, mandat 
Fakultetets nåværende studieordning er fra 1997. Tidligere studieordninger i Bergen er fra 
1984, 1976 og 1972. Nåværende ordning ble utarbeidet etter at Fenstad-utvalget i 1993 hadde 
avgitt sin innstilling om de juridiske studiene, der utvalget delte seg i forhold til spørsmålet 
om man skulle velge en hovedfagsmodell med en lavere grad på cand.mag.-nivå og et 
”hovedfag” for dem som skal ha utdanning på cand.jur.-nivå. I forslaget om hovedfag lå også 
at man skulle innføre et obligatorisk, selvstendig skriftlig arbeid, tilsvarende 
særavhandlingene. Ingen av fakultetene valgte hovedfagsmodellen. Det juridiske fakultet i 
Oslo gjennomførte imidlertid en gjennomgripende endring i sin studiemodell med 
utgangspunkt i profesjonsmodellen, mens Bergen og Tromsø gjennomførte mer begrensede 
endringer med utgangspunkt i den avdelingsstrukturen disse fakultetene hadde fra før. 
Valgfriheten ble utvidet, det ble innført forprøve, og fag ble flyttet mellom avdelingene. 
Allerede i prosessen som førte fram til 97-ordningen syntes det å være en underliggende 
forståelse av at en langt mer omfattende reform ville måtte komme i løpet av relativt få år. 
Den begrensede reformen i Bergen var blant annet uttrykk for et ønske om å skyve denne mer 
omfattende omleggingen ut i tid. I mellomtiden har det imidlertid foregått en ganske 
omfattende reform- og forsøksvirksomhet ved fakultetet på det pedagogiske plan, med økt 
vekt på gruppearbeid og interaktive læringsformer, herunder bruk av IT, og – til forprøven og 
ex.phil. – med mappeevaluering. Spørsmålet om ny studieordning ble et tema i forbindelse 
med ressurskomiteens arbeid, og ved Mjøs-utvalgets innstilling og St. meld. nr 27, 2000-2001 
ble det klart at det ville bli nødvendig å foreta en omfattende revisjon for å tilpasse oss de nye 
rammer som vil bli satt for juristutdanningen, både når det gjelder tidsbruk og 
eksamensordning, og når det gjelder faglig og pedagogisk innhold. Saken ble tatt opp i 
fakultetsstyret 17. april 2001, og følgende siteres fra saksframlegget om behovet for en ny 
reform: 
”Det har likevel blitt meir og meir klart at studieordninga i dag ikkje er optimal med sikte på 
å gje studentane eit studieløp som er tilpassa utviklinga. Innvendingane mot gjeldande 
studieordning har særleg vore at det er for lite opning for valfridom og at delinga av den 
valfrie delen på to avdelingar verkar hemmande på avhandlingsskriving og utanlandsopphald.  

Studiet må i større grad enn tidlegare ta sikte på å bu studentane på raske endringar i 
rettssituasjonen og at dei vil stå overfor store mengder ukjent rettsstoff. Dei må difor tilførast 
grunnleggjande kunnskapar og metodisk skulering som gjer dei i stand til å orientere seg i 
nytt kjeldemateriale. Ein kan i enda mindre grad enn tidlegare ta sikte på at studentane 
gjennom studiet skal bli fortruleg med heile rettssystemet. 

Regjeringa la i vår fram St. meld. nr. 27 (2000-2001) om organisering av høgare utdanning. 
Her er det for allmennfaga gjort framlegg om ein 3 årig bachelorgrad (inkludert forprøve og 
ex. phil.) og ein 2 årig mastergrad. Det går fram at denne inndelinga i 3 + 2 ikkje skal gjelda 
for alle profesjonsutdanningane, men det er noko uklårt om kva profesjonsutdanningar som er 
tenkt unnateke denne inndelinga og om den ytre ramma på 5 år også er tenkt å gjelda for alle 
profesjonsstudia. Dersom resultatet av Stortinget si handsaming blir at ramma for studiet blir 
mindre enn 6 år inkludert ex. phil. og forprøven, slik ein har i dag, vil ein bli nøydd å foreta 
ein revisjon av studieordninga. Sjølv om ein skulle få gjennomslag for at det er bruk for totalt 
6 år for ei forsvarleg profesjonsutdanning i jus, vil det vera grunn til å vurdera om dagens 
studieordning er den beste. Det er også vanskeleg å argumentera for meir enn 5 år studietid 
utan å ha gjennomført ei vurdering av studieopplegget, med sikte på å gjera studiet mest 
mogeleg effektivt.  



Styret har tidlegare slutta seg til at det bør takast opp arbeid med revisjon av studieordninga. 
Dekanus og fakultetsdirektør såg det naturleg å venta med dette til ein såg innhaldet i 
stortingsmeldinga. Når den nå ligg føre, ser ein det som eit høveleg tidspunkt å starta arbeidet 
ved å setja ned ein studieordningskomité.” 

Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak i møtet 17.04.01 
  
”1.          Til å utarbeida framlegg til ny studieordning for rettsstudiet ved Det juridiske 
fakultet i Bergen blir oppnemnt fylgjande komité: 

Professor Jan Fridthjof Bernt, leiar 
Professor Kåre Lilleholt 
Førsteamanuensis Arnfinn Bårdsen 
Førsteamanuensis Berte-Elen R. Konow 
Førsteamanuensis Henriette Sinding Aasen. 

Dekanus får fullmakt til å oppnemna to studentrepresentantar etter framlegg frå Juridisk 
Studentutval. 

2.        Komitéen får som mandat å utarbeida framlegg til ny studieordning for rettsstudiet ved 
Det juridiske fakultet i Bergen, med fagsamansetjing og –dimensjonering. Komiteen må her 
særleg vurdere kva fag som skal vera obligatoriske og kva fag som skal gjerast til valfag. 
Komitéen må også ta stilling til korleis studiet skal delast opp i avdelingar eller fagmodular 
og korleis eksamensordninga skal vera. Komitéen må også vurdera spørsmålet om innføring 
av eit obligatorisk skriftleg arbeid i løpet av studietida.” 

Stud. jur Jan-Inge Raanes og stud. jur Halvard Haukeland Fredriksen ble oppnevnt som 
studentrepresentanter. Fakultetsdirektør Eivind Buanes og førstekonsulent Randi Stoltz har 
bistått komiteen fra fakultetssekretariatet. 

2        Føringer (St. meld. nr. 27, styrets behandling 
mm) 
Under behandlingen av St. meld. nr. 27 la Stortinget til grunn at høyere utdanning i Norge 
skal bygge på en hovedmodell hvor studiet deles opp i en lavere grad (bachelor) og en høyere 
grad (master), der lavere grad normeres til tre år inklusive ex.phil. og forprøve, og høyere 
grad til to år. Dette gir en samlet studietid på fem år. Det ble imidlertid holdt åpent om det 
skulle kunne gjøres unntak fra denne allmenne gradsstrukturen for enkelte utdanninger, jf. 
følgende fra Innst. S. nr. 337: 
”Stortinget ber Regjeringen kome attende til Stortinget med spørsmål knytta til eventuelle 
omleggingar av profesjonsstudia, embetsstudia og lærarutdanninga. Det skal leggjast til grunn 
for ei slik sak at kunstutdanninga inkludert musikkfaga, sivilingeniørstudiet eller 
profesjonsutdanningar som psykologi og teologi, ikkje blir pålagde å bryte opp dagens 
struktur”. 
Spørsmålet om unntak fra den nye gradsstrukturen med hensyn til tidsramme, oppdeling av 
studieløpet i lavere og høgere grad samt krav om at selvstendig arbeid skal inngå i høyere 
grad var på høring med frist 29.10.01. Fakultetet avgav høringsuttalelse i saken til 
universitetsdirektøren 23.10.01, og sammenfatningen siteres her: 
  
”Fakultetet mener, etter det som går fram ovenfor, at det bør være mulig å strukturere studiet 
slik at det kan gjennomføres på fem år, under forutsetning av at det stilles til disposisjon 



ressurser til den effektivisering av studiet og undervisningen som dette vil kreve. 
Studielengden må være lik ved alle tre juridiske læresteder. 
Under disse forutsetninger er fakultetet innstilt på å innføre en ”avstigningsmulighet” for 
studiet etter tre år, som kan gi et kompetansegrunnlag enten alene eller sammen med andre 
fag. En slik lavere grad vil i så fall måtte inngå som en integrert del av mastergraden for dem 
som tar denne. Vi ser det imidlertid ikke som nødvendig at dette innføres som ordning ved 
alle lærestedene. 

Studiet bør inneholde ett eller flere større skriftlige arbeider, men omfanget av dette må 
tilpasses både veiledningssituasjonen og formålet det skriftlige arbeidet skal tjene i studiet.” 

Blant annet med grunnlag i de foreliggende høringsuttalelsene har departementet utarbeidet 
en stortingsmelding om innpassing av de aktuelle utdanningene i den nye gradsstrukturen. 
(St.meld. nr. 11 (2001-2002) ”Kvalitetsreformen. Om vurdering av enkelte unntak fra ny 
gradsstruktur i høyere utdanning.) Slik melding forelå 08.03.02. Under kap 2.6 ”cand. jur.” 
foreslår departementet at 
  
”studietiden for grad skal være fem år. Graden skal være master. Utdanningasinstitusjonene 
avgjør selv om studiet organiseres slik at studentene kan avslutte med lavere grad etter tre år. 
Universitetene i Bergen og Tromsø skal innføre den nye gradsstrukturen senest høsten 2004. 
Universitetet i Oslo senest høsten 2007.” 

Fakultetene har med frist 04.04.02 mottatt høringssak fra departementet med utkast til ny 
forskrift om mastergraden. Sentrale forslag her er 
 

• •       2-årig (120 studiepoeng) mastergrad ut over 3-årig bachelorgrad, og med 
selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoengs omfang 

• •       5-årig (300 studiepoeng) mastergrad med selvstendig arbeid på minimum 
20 studiepoengs omfang. 

  
Som det framgår nedenfor vil studieordningskomiteen foreslå minimum 15 studiepoeng, blant 
annet ut fra veiledningskapasitet. 
  
Fakultetets høringsuttalelser i disse to sakene må ses i sammenheng. Det endelige resultat av 
spørsmålet om avhandlingens omfang vil etter vår vurdering kunne være avgjørende for om 
fakultetet skal velge en 3+2 modell eller en 5-årig mastergrad. Vi viser her til følgende 
uttalelse fra fakultetet i høringssak om fellesreglement for bachelor- og mastergrad ved 
Universitetet i Bergen hvor vi kommenterer departementets reglementutkast og vår 
forestående høring til dette: 
  
”Skulle det vise seg at reglementet ikke åpner for de tilpassinger som er nødvendige mht 
omfang av det selvstendige arbeidet, må fakultetet vurdere å foreslå 300 studium med 
mastergrad, uten bachelorgrad.” 

Også dette er en problemstilling komiteen vil komme tilbake til nedenfor. 
  
Gjennom Universitets- og høgskolerådet og de nasjonale fakultetsmøtene er det satt i gang et 
koordineringsarbeid med sikte på felles beskrivelser og praktisering av bokstavkarakterene. 
Innføringen av nytt karaktersystem skal skje seinest fra høsten 2003, og etter foreliggende 
forslag slik at alle eksamener med eksamensdato etter 31. august i overgangsåret skal 
vurderes etter ny karakterskala eller bestått/ikke bestått. 
  



I påvente av en avklaring av spørsmålet om juristutdanningens framtidige tidsramme og 
gradsstruktur har komiteen måttet ta utgangspunkt i de synspunktene som framkom i 
fakultetets høringsuttalelse. Komiteens mandat går imidlertid langt ut over å foreslå endringer 
i struktur og fagsammensetning. Vår oppgave er å foreslå en pedagogisk og metodisk reform, 
hvor undervisnings- og evalueringsformer ses i nær sammenheng, og da slik at 
undervisningen klarere fremtrer som et mål i seg selv, og ikke bare som 
eksamensforberedelse. Sentrale element vil her være 
 

• •       fagenes innhold (læringskrav, litteraturlister mm) 
• •       studiekvalitet (undervisningsformer, nye undervisningsmetoder, utnytting 

av studieåret og semestrenes lengde, tettere oppfølging av studentene, 
utdanningsplaner mm) 

• •       eksamener og annen form for evaluering 
• •       internasjonalisering  
• •       overgangsordninger. 

  
Komiteens forslag på mange av disse punktene vil være avhengig av studiets struktur, 
herunder hvilke fag som eventuelt kan tas separat, og av opptaksbestemmelsene. 

 
3        Komiteens arbeid og framlegging av 
delinnstilling 
Komiteen har hatt møter ca. hver 14. dag. Den har, som det framgår ovenfor, tatt 
utgangspunkt i de rammer og føringer som ligger i Stortingsmelding nr. 27, oppfølgingen av 
denne, og de føringer som lå i komiteens mandat. Forslag til form og innhold i den nye 
studieordningen har utviklet seg gradvis, i første omgang på grunnlag av komiteens egne 
synspunkter, men også ut fra synspunkter innhentet fra de respektive fagmiljøer. Det siste 
gjelder særlig fagsammensetning og vekting av fagene. Det har vært avholdt to møter med 
lærerne (28.11.01 og 18.02.02), ett med studentene (7.02.02) og ett med det 
teknisk/administrative personalet og bliblioteksansatte/bokhandel (05.03.02). I studentmøtet 
ble særlig iverksettingene av den nye studieordningen og overgangsordninger fra gammel til 
ny studiemodell diskutert. 
  
Av hensyn til den videre framdrift i arbeidet og for at komiteen ikke skal legge for mye 
arbeid i å utpensle en studieordningsmodell som kanskje ikke får tilslutning på viktige 
punkter, legger komiteen i forståelse med dekanatet med dette fram en delinnstilling med 
bl.a. konkret forslag  om 
  

• •       ett opptak til hele studiet, alternativ eget opptak til masterstudiet, men med 
garantert studieplass for dem som har tatt bachelorgraden 

• •       organisering av studiet i en årskullmodell  
• •       fem års totalomfang på studiet 
• •       bachelorgrad etter tre års studier 
• •       ett års valgfri del i mastergraden 
• •       fagsammensetning og vekting angitt i studiepoeng 



• •       organisering av studiet i kurs fra 5 til 40 sp med separat evaluering 
• •       obligatorisk deltakelse og mappeevaluering på noen av kursene 
• •       obligatorisk skriftlig arbeid på minst 15 sp på masterdelen 
• •       overgangsordninger fra gammel til ny studieordning 
• •       modell for ikraftsetting av ny studieordning og overgangangsordninger 

  
Etter at styret har behandlet delinnstillingen, vil komiteen sluttføre arbeidet med utforming av 
en ny studieordning på grunnlag av føringer som styret måtte gi for dette, med de tilpasninger 
som eventuelt måtte bli nødvendige eller anses som ønskelige etter at departementet har 
fastsatt forskrift om mastergraden. 
  
Da Det juridiske fakultet i Tromsø har startet opp et tilsvarende studiereformarbeid ut fra en 
5-årig ramme og 3+2-oppdeling, har de bedt om å bli holdt orientert om vårt arbeid, og 
eventuelt delta med observatør på komiteens møter. Dette har komiteen vært positiv til, og 
fakultetet i Tromsø var representert på lærermøtet 28.11.01 og 18.02.02. Som en oppfølging 
av dette samarbeidet deltok leder og sekretær på møte i Tromsø 16.01..02, hvor leder blant 
annet orienterte om arbeidet i Bergen, og hvor man diskuterte samordningsspørsmål. Også 
fakultetet i Oslo har blitt invitert til å delta i disse konsultasjonene, og en representant for 
fakultetssekretariatet deltok på møtet i Tromsø 16.01. 

 
4        Komiteens vurderinger og foreløpige forslag 
4.1      Innledning. Overgang fra vekttall til studiepoeng 
Komiteen har utarbeidet en skisse til struktur og fagsammensetning i den foreslåtte 
studieordningen, jf. vedlegg 1. Denne vil bli nærmere kommentert i det følgende, og særlig 
kap. 4.8. Studiepoeng (sp) erstatter vekttall, og 3 studiepoeng utgjør 1 vekttall. Ett års studier 
blir 60 studiepoeng. 

4.2      Studiets omfang - rammen på 5 år 
Som det framgår av kap 2 bygger hovedmodellen for ny gradsstruktur på samlet studietid på 
fem år til høyere grad. Men som også nevnt i samme kapittel ble det i St. meld. nr. 27 åpnet 
for å gjøre unntak fra dette for enkelte utdanninger. I separat høringsbrev av 14.09.01 om 
denne problemstillingen skriver departementet: 
  
”Institusjoner som ønsker avvik fra hovedmodellen for bestemte profesjonsutdanninger m.h.t. 
studienes lengde eller oppdeling må begrunne dette.” 

I fakultets høringsuttalelse til Universitetet i Bergen (23.10.01) uttales følgende om studiets 
lengde: 
  
”Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har igangsatt arbeid med reform av 
cand.jur.-utdanningen med sikte på fem års normert studietid, og vi mener dette vil kunne 
gjøres på en måte som er faglig forsvarlig. Forutsetningen for at en slik reform skal kunne 
gjennomføres uten en uakseptabel svekking av kvaliteten på utdanningen, er imidlertid at det 
skjer en kraftig styrking av ressursgrunnlaget for fakultetets undervisning, slik at det blir 
mulig å gjennomføre en pedagogisk opprustning og et mer intensivt undervisningsopplegg 
som forutsatt i St.meld. nr. 27. Med de økonomiske og personalmessige rammer som Det 
juridiske fakultet per i dag arbeider innenfor, vil dette ikke være mulig.” 



Dette sammenfattes til slutt som følger: 
  
”Fakultetet mener etter det som går fram ovenfor, at det bør være mulig å strukturere studiet 
slik at det kan gjennomføres på fem år, under forutsetning at det stilles til disposisjon 
ressurser til den effektivisering av studiet og undervisningen som dette vil kreve. 
Studielengden må være lik ved alle tre juridiske læresteder”. 

Disse synspunktene ble videreformidlet i universitetets høringsuttalelse. 
Tidsrammen for studiet er også tema i uttalelsen av 01.11.01 som Det nasjonale 
fakultetsmøtet for juridiske fag avgav i samme sak, hvor det heter: 
  
”Et samlet fakultetsmøte mener det under gitte forutsetninger vil kunne være faglig forsvarlig 
å innføre et 5-årig studieløp, men har full forståelse for at fakultetet i Oslo i en situasjon med 
avslutning av implementering av en studieordning og utfasing av tidligere studieordning 
finner det problematisk å kunne gå inn på en tidsramme som vil måtte medføre at de allerede 
nå må påbegynne et nytt og omfattende reformarbeid”. 

I St.meld. nr. 11 (2001-2002), som forelå like før komiteens siste møte, foreslås en 
totalramme på 5 år. 

4.3      Inndeling i lavere og høyere grad (3+2) 
Også spørsmålet om unntak for hovedmodellen med 3-årig bachelorgrad med påbygging av 
2-årig mastergrad var tema i høringssaken om unntak for hovedmodellen. 
  
I sin høringsuttalelse uttalte fakultetet om dette: 
  
”Spørsmålet om å innføre en lavere juridisk grad har vært diskutert ved flere tidligere 
korsveier. Man har da – ut fra en sammensatt vurdering – lagt til grunn at det ikke er ønskelig 
med en lavere grad, eller at ulempene ved å legge inn et slikt selvstendig studieavsnitt i den 
større juristutdanningen i alle fall vil være for store til å rettferdiggjøre dette. 

Studieordningskomiteen ved Det juridiske fakultet i Bergen vurderer nå, som et ledd i sitt 
arbeid med studieordningen, om det er grunnlag for å revurdere dette standpunktet. 
Utgangspunktet for denne vurderingen er at man ser at det kan være behov for en mer 
elementær juristutdanning for personer som enten tar sikte på saksbehandlerstillinger i det 
offentlige eller private, hvor dette vil være en tilstrekkelig skolering i de aktuelle temaene, 
eller som tar sikte på å kombinere juristutdanningen med annen utdanning, for eksempel 
økonomiske eller samfunnsvitenskapelige fag. 

En slik ”lavere grad” må da i tilfelle, både av faglige og pedagogiske grunner, gis som et 
helhetlig og integrert studietilbud til studenter som har fulgt det generelle studieopplegget 
med den faglige og emnemessige progresjon dette bygger på. 

Selv om en skulle komme til at det er grunnlag for å dele studiet inn på en måte som gir 
grunnlag for en lavere grad, må det understrekes at en ikke vil kunne akseptere 
bachelorgrader i andre fag som grunnlag for å ta en mastergrad i jus. En må se 
bachelorgraden som en del av mastergraden. Det det kan være tale om, er i realiteten en form 
for ”avstigningsplattform” fra jusstudiet, med en utdanning som kan benyttes i andre 
sammenhenger.” 

Dette berøres også i sammenfatningen hvor det framgår at fakultetet på visse vilkår er  
  

”innstilt på å innføre en ”avstigningsmulighet” for studiet etter tre år, som kan gi et 
kompetansegrunnlag enten alene eller sammen med andre fag. En slik lavere grad vil i så fall 



måtte inngå som en integrert del av mastergraden for dem som tar denne. Vi ser det imidlertid 
ikke som nødvendig at dette innføres som ordning ved alle lærestedene.” 

I St.meld. nr. 11 (2001-2002) foreslås at utdanningsinstitusjonene selv avgjør om studiet 
organiseres slik at studentene kan avslutte med lavere grad etter 3 år. Også spørsmålet om 
selvstendig arbeid i mastergraden var tatt opp i høringssaken. Dette spørsmålet vil vi komme 
tilbake til i kap. 4.6.7 nedenfor. 
 
Komiteen legger til grunn at den overordnede målsetting ved utformingen av studieordningen 
må være hensynet til en best mulig fullstendig juristutdanning. Det er imidlertid grunn til å 
regne med at det også er behov for og interesse for et kortere utdanningstilbud i juridiske fag 
for personer som ønsker å bruke dette i kombinasjon med andre utdanningstilbud, eller i 
yrkesmessige sammenhenger hvor det er bare er behov for juridiske kunnskaper på et mer 
elementært nivå. Komiteen viser til at slike kombinasjoner er et veletablert studietilbud i 
andre land, og at det har vært stabil interesse for tilbudet i offentlig rett grunnfag og 
mellomfag hos oss til tross for minimal markedsføring og ressursmessig innsats for disse 
studentene. Det er også et klart poeng at det kan være gunstig å ha en ”avstigningsplattform” 
for studenter som underveis i studiet finner at de ikke ønsker å satse på en tradisjonell juridisk 
karriere, eller som av andre grunner ønsker å avslutte studiet. 
  
Komiteen legger til grunn at det bør tilbys også en bachelorgrad for jurister, BJ, basert på tre 
års studier. Den modell som foreslås i denne delinnstillingen, med en todeling i en grunndel 
med stramt strukturert studieopplegg og en ”profesjonsdel” med et betydelig innslag av 
valgfrihet og selvstendig skriftlig arbeid, passer godt inn i en slik modell. Det skulle derfor 
være mulig for oss å tilby både bachelor- og mastergrad (MJ) i juss, uten at dette går ut over 
helheten i opplegget eller kommer i konflikt med det vi anser som den beste studiemodellen 
for det store flertall som vil velge å fullføre jusstudiet. En tildeling av bachelorgrad på 
grunnlag av de tre første års studier vil da ikke representere noen merbelastning for eller 
forstyrrende element i den samlede juristutdanningen. 
  
En klar forutsetning for at vi skal kunne tilby en bachelorgrad, er imidlertid at det ikke stilles 
krav i nasjonale eller lokale reglementer som medfører at vi må fravike den studiemodell som 
vi anser som den faglig beste innenfor de tids- og ressursrammer som står til rådighet. Krav 
om selvstendig skriftlig arbeid som del av bachelorgraden må således anses oppfylt ved de 
kursene hvor fremleggelse av skriftlig arbeid inngår som et obligatorisk element, og vi må 
også få aksept for at kravet om selvstendig skriftlig arbeid til mastergraden er oppfylt ved et 
omfang på 15 sp. I motsatt fall bør fakultetet skrinlegge tanken om en ”ordinær” juridisk 
mastergrad som bygger på en bachelor, og i stedet vedta studieordningen som en 
”profesjonsmastergrad” som ses som ett studium. 

4.4      Ytterligere inndeling i studiepoenggivende enheter 
Den nye gradsstrukturen bygger blant annet på moduler som kan bygges inn i ulike studieløp. 
I denne sammenheng må vi forvente etterspørsel etter juridiske fag som kan inngå i slike 
tverrfakultære studieløp. 
  
I brev av 19.11.01 fra leder for styringsgruppen som skal tilrettelegge for universitetets 
iverksetting av de ulike tiltak kvalitetsreformen i høyere utdanning, heter det om denne 
problemstillingen: 
  



”Styringsgruppen anbefaler videre at modulen i all hovedsak deles inn i emner på 5, 10 eller 
15 studiepoeng. Årsaken til at Styringsgruppen velger å gå inn for en slik standardisering er 
at det bl.a. gir større muligheter for tverrfakultære studieløp. Andre inndelinger bør bare 
benyttes dersom særlige pedagogiske eller faglige hensyn taler for det”. 

Dette er særlig myntet på ”allmennfakultetene”, men det er utvilsomt et ønske at også Det 
juridiske fakultet tilbyr små enheter, noe som den foreslåtte fagoppdelingen langt på veg 
åpner for. Før komiteen går videre i sitt arbeid er det ønskelig at den får synspunkt/føringer 
på hva som bør være mulige poenggivende ”avstigningsplattformer”. Et annet aktuelt 
spørsmål er om det bør åpnes for at studenter med tverrfakultære studieløp skal kunne ta noen 
av disse modulene uten å ha bestått foregående evaluering, og hvilken bakgrunn disse 
eventuelt bør ha, jf. sitatet ovenfor i fakultetets tilbakemelding til styringsgruppen. Særlige 
kvoter/opptak og kurs vil i så fall være en aktuell problemstilling, jf. kap. 4.5 nedenfor. 
  
Komiteen vil av ressursmessige grunner anbefale at det i denne fase ikke utformes nye 
separate studietilbud i juridiske fag for studenter på andre studieløp. Dette er også i samsvar 
med fakultetets tilbakemelding til den sentrale styringsgruppen for iverksetting av 
kvalitetsreformen, jf. følgende: 
  
”Til pkt. 4: Emner eller tema som kan inngå i et tverrfakultært studieløp ønsker vi å gi 
følgende tilbakemelding: 

Som det framgikk av pkt 3 i ovennevnte brev av 05.12.01 vil Det juridiske fakultet bare ha ett 
studieløp. Dette vil bli lagt opp med sikte på en et best mulig samlet løp fram til avsluttet 
juridisk mastergrad, men det vil likevel bli foreslått at man skal ha en åpning for avstigning 
etter 3 år (bachelorgrad). Emnene/modulene som vil inngå i fakultetets bachelor- og 
mastergrad er således satt sammen med sikte på juristutdanningen tilsvarende dagens cand. 
jur-studium. Dette gjelder både innhold, omfang, progresjon og evaluering samtidig som man 
tar sikte på en undervisningsmodell med sterkere binding til en enhetlig progresjon i studiet 
hvor de enkelte element bygger på hverandre. Arbeidet med ny studieordning er fortsatt i en 
tidlig fase, og det foreligger således ingen innstilling eller delinnstilling som har vært drøftet i 
noe fakultetsorgan. Det er derfor for tidlig å svare på om det vil være mulig for studenter som 
ikke er tatt opp på vårt studieprogram å ta separate emner/moduler fra dette programmet som 
del av tverrfakultære studieløp. I dagens ressurssituasjon ser vi det som urealistisk å utvikle 
egne emner/moduler for denne studentgruppen, og det vil derfor antagelig bare være mindre 
antall emner som vil kunne fungere som et tilbud for andre enn fakultetets egne studenter. 

På denne bakgrunn finner ikke Det juridiske fakultet det på det nåværende tidspunkt 
formålstjenlig å la seg representere i arbeidsgruppen som skal utvikle bestemte tverrfaglige 
studieløp.” 

Som nevnt i annen sammenheng er bachelor- og mastergraden som foreslås i denne 
delinnstillingen sammensatt av faglige enheter/moduler som bygger på hverandre, og hvor ny 
modul forutsetter at foregående modul er dokumentert gjennomført. En student som avbryter 
studiet kan dermed ta med seg sine dokumenterte studiepoeng fra jusstudiet over i andre 
utdanninger. Dette kan for eksempel være forvaltningsrett I (10 sp), privatrettkursene til 2. 
semester (30 sp) og norske og internasjonale rettslige institusjoner og metode (30 sp). For å 
kunne delta i enkeltkurs må imidlertid studenten som alminnelig regel være opptatt på 
jusstudiet og ha gjennomført foregående moduler. I den utstrekning det er kapasitet til det, vil 
imidlertid studenter fra andre studier kunne opptas etter individuell vurdering på enkeltkurs 
på grunnlag av annen utdanning og/eller praksis, slik det i dag gjøres ved valgemnene. 
  
Aktuelle emner for disse studentene blir således fag som inngår i det 5-årige 
mastergradsstudiet, og interessen for noen av disse fagene kan bli styrket dersom faget 



offentlig rett nedlegges. Dette faget er som kjent et ”biprodukt” av cand.jur-studiet i den 
forstand at en annen målgruppe studenter utnytter eksisterende fag og forelesningstilbud. Når 
den nye studieordningen iverksettes, bør spørsmålet om det kan tilbys en ”pakke” som kan 
erstatte dagens offentlig rett grunnfag vurderes av de fagmiljøene som er involvert i dette. 
  
Mange av valgemnene vil utvilsomt være aktuelle etterutdanningstilbud for ferdige 
kandidater. På samme måte som for valgemner i dag, vil vi - så langt det er kapasitet til det – 
kunne ta inn ferdige kandidater på enkeltkurs og gi dem vitnemål for dette. På sikt kan det 
også være aktuelt å utforme ”pakker” med eget etter- og videreutdanningstilbud til ferdige 
kandidater hvor vi benytter kursmoduler fra det ordinære studiet, men dette er i første rekke et 
kapasitetsspørsmål, og må vurderes når den nye studieordningen er satt i gang og vi ser 
hvorvidt fakultetet har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre denne på en forsvarlig måte. 

4.5      Opptak - opptaksregulering 
Grunnlaget for å kunne regulere opptaket til studiet er Lov om universiteter og høgskoler, 
§39. Denne bestemmelsen er nå foreslått endret, slik at kompetansen til å vedta 
opptaksregulering flyttes fra Regjeringen og Stortinget til institusjonens styre, jf. følgende fra 
lovutkastet: 
  
”1. Når kapasitetshensyn eller ressurshensyn krever det kan styret selv regulere adgangen til 
det enkelte studium eller deler av det, innenfor de rammer og mål som gis av overordnet 
myndighet. 
2. Departementet kan fastsette adgangsregulering når det er nødvendig etter en samlet 
vurdering av utdanningen i landet. 
3. Departementet gir forskrift om rangeringen av søkerne”. 

Fakultetets ressurssituasjon er grundig utredet av Ressurskomiteen, og der konkluderes blant 
annet med at antall fast vitenskapelig tilsatte må fordobles i forhold til i dag dersom fakultetet 
med dagens studenttall på ca. 1950 skal nå de kvalitetsmål for studiet som oppfattes som helt 
nødvendige etter kvalitetsreformen, og som også studieordningskomiteen legger til grunn. Og 
uten opptaksregulering hadde studenttallet vært vesentlig høyere. Dette kan illustreres med at 
det i studieåret 2000/2001 var 618 primærsøkere til de 300 studieplassene på 1. avdeling. Til 
opptaket for 2001/2002 hadde tallet på primærsøkere til 315 studieplasser økt til 670. Til de 
225 studieplassene til 2. avdeling i 2000/2001 var det 383 søkere fordelt på to delopptak. 
Hadde opptaket til 1. avdeling vært mer i samsvar med antall primærsøkere, må en anta at 
antall søkere til 2. avdeling og resten av studiet også hadde vært høyere. Etter komiteens 
vurdering vil det fortsatt være nødvendig med en form for opptaksregulering. 
  
Da de tre juridiske fakultetene adgangsregulerte studiene (høsten 1989 i Bergen) hadde alle 
samme system med et kvantitativt opptak til 1. avdeling og et kvalitativt opptak (angitt med 
en karaktersperre) til 2. avdeling. Men fordi departementet la til grunn at en slik fast 
karaktersperre ikke oppfylte kravet i universitetslovens om at opptaksbegrensning bare kan 
skje hvor dette er nødvendig av kapasitetsmessige eller ressursmessige hensyn, ble 
karaktersperren erstattet med et opptakstall som til 1. avdeling. I Bergen og Tromsø har 
fakultetene beholdt denne ordningen også etter siste studiereform som bygde på tidligere 
avdelingsstruktur, mens Oslo måtte foreta endringer som følge av overgang til studieordning 
med 2 grunnfag og en profesjonsdel. Fakultetet i Oslo gikk over til separate opptak til de to 
grunnfagene, og så opptak til profesjonsdelen. Samtidig foretok fakultetet i Oslo en sterk 
innstramming på opptakstallet til profesjonsdelen for å redusere det totale studenttallet. Etter 
dette er det ca. 1/3 av de med opptak til grunnfagene som kommer videre på profesjonsdelen 
mens nærmere 2/3 i Bergen og Tromsø tas opp til de avsluttende avdelinger. 



  
Hvis vi ønsker å opprettholde et system med ett nytt opptak forholdsvis kort etter 
førsteopptaket, vil dette måtte få konsekvenser for organisering og evalueringsformer i den 
første delen av studiet. Dette vil kunne gjøre det vanskelig å oppfylle ambisjonen om et lite 
eksamensorientert studium på dette trinn, og om ”mykere” evalueringsformer uten den 
samme innsats i form av eksterne sensorer og omfattende prøvingsformer. 
  
Opptak reiser flere problemstillinger som dels henger sammen: 
  

• •       hvor mange opptak skal en ha 
• •       når skal opptak skje og til hvilke deler dersom flere opptak 
• •       innbyrdes dimensjonering av opptakene dersom flere. 

  
I innstillingen som lå til grunn for fakultetets opptaksregulering i 1989, ble det lagt fram to 
aktuelle modeller 
  

1)     opptak til jusstudiet etter skolepoeng mv. (kombinert med karaktersperre fra 
1. til 2. avdeling) 

2)     forprøve som grunnlag for opptak til 1. avdeling (kombinert med 
karaktersperre fra 1.-2. avdeling). 

  
Med 20 mot 5 stemmer vedtok styret modell 1. 
  
Slik komiteen ser det, er det av flere grunner ikke aktuelt å ta opp igjen forslaget om å bruke 
forprøven som opptaksgrunnlag. Med den utforming forprøven i dag har – med 
mappeevaluering og bestått/ikke bestått – vil denne ikke kunne brukes til å sortere søkere til 
studiet. Med den nye studiemodellen som er formulert i St.meld. nr. 27, vil dessuten ex.phil. 
og forprøve bare utgjøre 2/3 av studentenes første semester. Det blir da i praksis umulig å 
tenke seg separat opptak til hhv. forprøve og de juridiske fagene. Derimot gir det god mening 
å kreve kursene i ex.phil og forprøven er tatt før man begynner på de ordinære juridiske 
kursene. I tråd med det som ellers legges til grunn når det gjelder tilsvarende forprøver, må 
det dessuten fortsatt aksepteres at studenter som har tatt forprøve til andre studier, eller som 
er kommet godt i gang med andre fag, blir fritatt for forprøven. 
  
Dimensjonering av opptaket til studiet vil ikke bli tatt opp i denne delinnstillingen. Det må 
imidlertid ses i sammenheng med mulighetene for studenter som følger andre studieløp til å ta 
deler av våre moduler uten opptak på det 5-årige jusstudiet, og eventuelle særskilte opptak for 
disse, jf. pkt 4.3 ovenfor. Og særlig i etterutdanningssammenheng og for studenter på andre 
mastergradsstudier kan mange av våre valgemner være interessante. 
  
Nedenfor presenteres og kommenteres noen mulige opptaksmodeller: 
  
Alt. 1. Opptak til de første kursene (1-3 semestre) på grunnlag av videregående skole 
mm, og nytt opptak til hele studiet etter avsluttet eksamen i disse 
Dette er dagens modell. En fordel med denne ordningen er at opptaket til den resterende del 
av studiet skjer utelukkende ut fra søkernes kompetanse i juridiske fag. En annen fordel er at 
den gir målbevisste og motiverte privatister en ny sjanse til å komme inn på studiet slik det er 
gjort rede for ovenfor. En skal imidlertid merke seg at antall privatister på 1. avdeling har gått 



radikalt ned de siste årene (fra 404 h-96 til 122 v-01), og den studieordning som nå foreslås i 
alle fall vil utelukke privatister (evt. kreve særlige ordninger for disse), så lenge disse ikke 
kan gjennomføre et studieløp tilsvarende det som tilbys ved fakultetet, for eksempel i regi av 
Folkeuniversitetet. I den utstrekning det legges til rette for slike ”organiserte privatistløp”, vil 
disse kunne tjene som grunnlag for senere opptak i studiet, på linje med dagens 
privatisteksamener. 

  

Da fakultetet tidligere - og i en viss grad også framover - vil bygge opptaket på det totale 
antall studenter en har ressurser til, vil en slik siling gjennom nytt opptak medføre at vi må ha 
et større studenttall på den innledende del av studiet enn ved ett opptak for hele studiet. Dette 
medfører at flere får en reell mulighet til å prøve seg før en avgjør om ”jusstudiet er noe for 
meg”, men vil samtidig – alt annet likt – kreve større ressurser fordi det er disse studentene 
som må ha det mest lærerintensive opplegget. 

  
Dersom en velger et slikt delopptak, vil det, som nevnt ovenfor, begrense vår valgfrihet 
ganske kraftig når det gjelder kursinndeling, undervisningsopplegg og evalueringsformer. Det 
må da legges mye større vekt på stringente eksamenskrav og formaliserte evalueringsformer. 
Vi vil med andre ord trekke med oss mye av den eksamensorienterte studiemodellen som vi 
anser som særlig viktig å komme bort fra.Komiteen vil på denne bakgrunn frarå at man 
prøver å videreføre ordningen med et nytt opptak - og utsiling – etter tredje semester i studiet. 
Vi vil i denne forbindelse peke på at studentene med den kursmodell som er skissert ovenfor, 
vil få en bedre evaluering av sitt arbeid under studieprosessen. Dette vil gi studentene 
grunnlag for å treffe rasjonelle valg med hensyn til eget videre studieløp, samtidig som kravet 
om aktiv deltakelse på disse kursene og den evaluering som finner sted både under og i 
bakkant av disse, vil sile ut studenter som ikke klarer å henge med i det faglige opplegget. 
Fakultetets behov for en utsiling av uegnede studenter vil etter alt å dømme kunne ivaretas 
ved disse mekanismene, samtidig som moduliseringen også av det videre studiet gir studenter 
som er i ferd med kjøre seg fast, mulighet for å ”hoppe av” og ta studiepoengene fra de 
kursene de har gjennomført med seg i kofferten.Hovedargumentet for et nytt opptak etter 
påbegynt studium blir etter dette rettferdighetshensyn og ønske om større treffsikkerhet ved 
utvelgelsen enn karakterene fra videregående skole kan gi oss. 
  
Også dagens opptaksordning tar utgangspunkt i utsiling på dette grunnlaget. En overgang til 
ny ordning vil imidlertid føre til at de ulemper vi allerede har i dag ved denne opptaksformen, 
forsterkes. Det er grunn til å regne med at kravene for opptak i bunnen antagelig vil kunne bli 
strammere enn ved dagens modell, fordi det ikke vil finne sted noen ytterligere utsiling etter 1 
½ års studium. Sikkert er dette likevel ikke. I de senere år har opptaksgrensen til 2. avdeling 
ligget på omkring 2.95. Antallet aktuelle søkere som ikke har blitt tatt opp har vært 
forholdsvis lavt. Ved opptaket V02 var det således bare 36 søkere med bestått 1. avdeling 
som ikke ble tilbudt studieplass, mens opptaket var på 122. Den økning i opptaket som vi her 
får, vil dessuten kunne oppveies ved at flere studenter avslutter studiet på et tidlig trinn, 
eventuelt for å ta annen utdanning. Den nye studiemodellen med obligatorisk kursdeltakelse 
og tett oppfølging vil på en helt annen måte enn dagens gi studentene løpende tilbakemelding 
om hvor godt eller dårlig de mestrer studiet, samtidig som muligheten til å ta med seg avlagte 
studiepoeng over i andre studier medfører at terskelen for å treffe et slikt valg blir vesentlig 
lavere enn når man har investert et år eller mer, uten å få noen slik uttelling. Dette må det tas 
hensyn til ved opptaket til studiet. Hvis frafallet fra studiet i løpet av de tre første semestrene 



blir like stort eller større enn summen av de antall som under dagens studieordning enten 
faller fra eller siles ut, vil opptaket i bunnen måtte holdes på sammen nivå som i dag, evt. 
økes. 
  
Etter komiteens mening må det i denne situasjon være riktig å legge til grunn at fordelene ved 
et ”mykere” og mer helhetsorientert studie- og evalueringsopplegg i begynnelsen av studiet 
vil oppveie de mulige ulempene ved opptak bare på grunnlag av karakteren i videregående 
skole. 
  
Alt. 2. Opptak til hele det 5 -årige studiet på grunnlag av videregående skole mm 
Dette er den vanligste opptaksmodellen ved profesjonsstudier, og benyttes blant annet ved 
opptak til de medisinske og odontologiske fakultet. Denne ordningen gir studentene en 
sikkerhet for at de får fullføre dersom de består de evalueringer som legges inn i løpet av 
studiet. 
  
En overgang til et system med endelig opptak allerede ved begynnelsen av studiet, vil fjerne 
den ”utsilingsmekanismen” som vi i dag har ved at de svakeste kandidatene etter 1. avdeling 
ikke kommer videre på studiet. Komiteen legger imidlertid til grunn at det nye undervisnings- 
og evalueringsopplegget som foreslås, med obligatorisk kursdeltakelse og evaluert 
egeninnsats, i alle fall i de første semestrene, langt vil kunne ivareta den samme 
disiplinerings- og utsilingsfunksjonen på en kanskje mer adekvat måte. Svake og umotiverte 
studenter vil ganske enkelt ikke kunne ”gjemme seg bort” og ta sjansen på at de skal klare å 
stå til eksamen når den tid kommer. De må hele tiden være med i undervisningsmiljøet og 
prestere det som kreves der, og blir evaluert både under det enkelte kurs og ved slutten av 
dette. Samtidig økes de faglige kravene gradvis gjennom studiet. Vi viser ellers til 
kommentarene til denne problemstillingen ovenfor, i omtalen av alternativ 1. 
  
Alt. 3. Opptak til bachelorgradsstudiet på grunnlag av videregående skole mm, og nytt 
opptak til mastergradsstudiet på grunnlag av bachelorgraden 
§ 38, nr 1 i Lov om universiteter og høgskoler angir at 
  
”Det skal være eget opptak til høyere grads studier”. 

Dette er da også naturlig ut fra ”allmennfakultetene” da mastergraden vil være en 
”påstigningsplattform” for studenter med ulike studieløp til bachelorgraden. Formuleringen 
som er identisk i gjeldende lov og i utkastet til endringer kommenteres slik i Jan Fridthjof 
Bernts kommentarutgave til loven: 
  
”Dette er i overensstemmelse med etablert praksis. Det innebærer at studenter som kommer 
fra andre institusjoner, konkurrerer på linje med institusjonens egne studenter ved dette 
opptaket”. 

Profesjonsstudiene skiller seg i struktur klart ut fra ”allmennfakultetene” som har vært 
utgangspunktet for den nye gradsstrukturen. Det juridiske fakultet har derfor i sin 
høringsuttalelse betont at det 5-årige mastergradsstudiet må ses på som en helhetlig 
utdanning, og at bachelorgraden derfor inngår som en integrert del av mastergradsstudiet. I 
den samme uttalelsen betegnes derfor bachelorgraden som en ”avstigningsmulighet”, og ikke 
som en ”påstigningsplattform”. Dette har blant annet sammenheng med at etter den foreslåtte 



skissen er det bare denne juridiske bachelorgraden som gir grunnlag for videre juridiske 
studier. 
  
Komiteen antar at den overveiende del av studentene som påbegynner jusstudiet, og i alle fall 
de som fortsetter ut over de første semestrene, vil ha mastergraden som studiemål. Ut fra det 
som tidligere er sagt om forutsigbarhet og om det 5-årige løpet som en enhet, finner komiteen 
ikke å ville foreslå en reell utsiling etter 3 år. En så sein utsiling vil også kunne påvirke 
rekrutteringen til studiet. 
  
 
Poenget med bestemmelsen i Universitets- og høgskoleloven om eget opptak til høyere grad, 
er ikke å tvinge institusjonen til å foreta en utsiling av egne studenter på dette trinn, men å 
sikre at også studenter med utdanning fra andre læresteder vil komme i betraktning ved 
opptaket hvis de fyller de faglige kravene som stilles her. I praksis betyr det at vi ikke kan 
etablere en ordning hvor kvalifiserte søkere til høyere grads studium fra andre institusjoner 
ikke konkurrerer på like vilkår med våre egne studenter. Hvis vi vil, kan vi imidlertid etablere 
et system som garanterer alle kvalifiserte søkere plass på høyere grad. Det foreslås på denne 
bakgrunn at det formelle opptaket til bachelorstudiet slik loven krever, kombineres med en 
garanti for at alle som fullfører bachelorgraden ut fra de krav fakultetet fastsetter er sikret 
studierett på mastergradsstudiet.. 
  
Måten dette bør gjøres på, vil da avhenge av hvor sterkt vi ønsker å forplikte oss: 
  
A:       Vi tar inn i studieplanen at alle som oppfyller opptaksvilkårene har krav på studieplass 
på mastergraden  
  

B:       Det treffes et fakultetsstyrevedtak med dette innhold. 
Begge disse bestemmelsene vil gjelde og forplikte oss inntil noe annet er vedtatt. Alternativ A 
vil imidlertid være sterkere rent formelt, og vil kunne utløse spørsmål om det med dette 
etableres en bindende forpliktelse overfor studenter som tas opp på dette bachelorstudiet når 
denne bestemmelsen gjelder, med den konsekvens at vi ikke kan iverksette en slik 
begrensning overfor studenter som er opptatt her på tidspunktet for endringsvedtaket, og 
antagelig også at vi ut fra likhetshensyn ikke kan iverksette dette nye vedtak med virkning for 
eksterne søkere på samme studietrinn. 
  
Konklusjon: Ut fra de vurderinger som er gjort rede for ovenfor, vil komiteen tilrå at man tar 
sikte på opptak etter alternativ 3 ovenfor. Vi legger her avgjørende vekt på behovet for å 
unngå at det etableres et eksamens- og karakterpress i første del av studiet. Men dersom det 
ikke etableres en egen bachelorgrad (3+2), tilrår komiteen alt. 2. 

4.6      Læringsformer og evaluering 
4.6.1       Stortingsmeldingen 
I St.meld. nr. 27 (2000–2001) er det lagt vekt på at undervisning og evaluering trenger 
forbedringer i mange fag (kapittel 5). Det blir blant annet pekt på behovet for fastere opplegg 
av studiene med bedre oppfølging av studentene. Studentene bør tilbys sammenhengende 
studieløp, inndelingen i enheter (moduler) bør fremme faglig progresjon, og studieåret bør 
utnyttes bedre. Det understrekes at det er nødvendig å gjennomgå undervisningsformene og 



finne løsninger som fremmer større intensitet i studiene og bedre oppfølging av alle studenter. 
Studentene bør ha jevnlige evalueringer som gir hyppigere tilbakemeldinger om utbyttet av 
læringsprosessen. Generelt heter det (s. 27): 
  
”Utfordringen ligger i å organisere studier som balanserer faginnhold, gradenes oppbygning 
og læringsarbeidet på den mest hensiktsmessige måten slik at studentene lykkes med sine 
studier.” 

Strukturen i studiet og spørsmålet om bedre utnytting av studieåret blir omtalt under hhv. 4.8 
og 4.6.6. Temaet her er læringsformer og evaluering. Komiteen foretrekker uttrykket 
læringsformer fremfor undervisningsmetoder e.l.; studentenes læring er det sentrale, ikke 
undervisningen. Uttrykket evaluering skal her brukes om tilbakemelding og kontroll i forhold 
til studentene; parallellen i dag er hovedsakelig eksamen og retting av fakultetsoppgaver. 
Evaluering i betydningen vurdering av læringsformer, lærerinnsats og studieopplegg – det har 
vært den vanlige bruken av ordet ved fakultetet – skal omtales i neste delinnstilling. 

4.6.2       Grunnlaget i dagens jusstudium 
Komiteen tar som utgangspunkt at det er nær sammenheng mellom faglig innhold og særpreg 
på den ene siden og læringsformene på den andre. Det er neppe mulig å finne frem til noen få 
opplegg som passer for alle fag. I St.meld. nr. 27 (2000–2001) er det da også sagt at 
”undervisningsmetodene i norsk høyere utdanning må baseres på en stor grad av mangfold” 
(s. 30). Komiteen ser det slik at en nyordning av jusstudiet må bygge på de sidene av dagens 
opplegg som har vist seg å være mest tjenlige, samtidig som vi er åpne for å gjøre oss nytte av 
ideer og erfaringer fra andre fag og fra forskingen om læring. 
  
Det er antakelig bred enighet blant lærere i juridiske fag om at studentenes egen aktivitet er 
avgjørende for et godt resultat. Særlig er det viktig at studentene lærer å uttrykke seg i faglige 
sammenhenger – i første rekke skriftlig, men også muntlig. Jussen gjelder fenomener som 
bare ”finnes” i språket; kunnskap og ferdigheter som ikke kan gis et språklig uttrykk, er 
verdiløse. Videre har det gjennom alle år vært lagt vekt på at studentene må søke forståelse av 
faget, og at det ikke er nok å kunne gjengi kunnskaper. Studentene har vært oppmuntret til å 
danne kollokviegrupper for faglig diskusjon og oppgaveløsning. Rådet har også vært at den 
individuelle lesingen av pensumlitteraturen skal være et aktivt studium, ikke en passiv 
tilegnelse av stoffet. Målet har vært å få studentene til å lese kritisk og problemorientert, blant 
annet ved å arbeide selvstendig med de kildene det er vist til. De fleste vil den dag i dag 
kunne slutte seg til Nikolaus Gjelsviks ord fra 1912 i forordet til Innleiding i rettsstudiet: 
  

”Juristen må, som kvar annan fagmann, ha ei viss kunnskapsmengd. … Men 
kunnskapsmengdi er ikkje alt, ikkje ein gong det viktigaste. Det som studenten fyrst og 
fremst må leggja seg um, det er den juridiske måten å tenkja på. Han må temja upp den 
juridiske tenkjeevna. Kva slutningar kann ein draga av det eller det utgangspunktet? Kva 
fyremål hev den eller den rettsregelen? Kva rekkevidd må rettsregelen ha um han skal nå 
fyremålet sitt. Kva er grunnen til at reglane er so og ikkje annleis? Kva samanheng er det 
millom dei ymse rettsreglane? Slikt må den unge juristen alt straks læra seg til å tenkja etter.” 

Komiteen antar at de oppfatningene som lenge har vært rådende om målene for jusstudiet og 
om effektive læringsformer, stemmer godt overens med tankene som ligger til grunn for 
kvalitetsreformen. 

Samtidig er det velkjent at mange jusstudenter ikke arbeider med faget på den måten som de 
juridiske fakultetene anbefaler. Inntrykket er at studiet ofte blir dominert av omfattende, men 



passiv lesing, gjerne kombinert med tilstedeværelse på forelesninger uten tilstrekkelig for- og 
etterarbeid, og at kollokviene i ikke liten grad brukes til gjennomgang av ”mønsteropplegg” 
for mulige eksamensoppgaver, med hovedvekt på momentrikdom og innholdsmessig 
fullstendighet. Tilbudene om å skrive og få kommentert oppgaver har til dels vært lite 
benyttet, og flere av de studentene som har levert oppgavesvar, synes å ha vært mer opptatt av 
å få en god karakter enn å bruke kommentarene som et utgangspunkt for videre læring og 
forbedring. 

Forklaringene på at det er slik, kan være mange, og komiteen vil indirekte uttale seg om noen 
av dem i det følgende. Kvalitetsreformen bør i alle fall være en velkommen anledning til å 
prøve å legge forholdene til rette for at flere av jusstudentene skal lykkes med studiene. 
Det juridiske fakultet i Bergen er allerede i gang med forsøk som innebærer økt 
studentaktivitet og tettere oppfølging av studentene. Til første avdeling har fakultetet lenge 
organisert arbeidsgrupper for studentene, og denne ordningen videreføres i 2002 med økt 
innslag av skriftlige arbeider og gruppeaktiviteter. Til tredje avdeling har fakultetet i 2002 
hatt et alternativt seminaropplegg med fast organisering av grupper, en detaljert timeplan og 
ukentlige skriftlige arbeider, hovedsakelig basert på praktiske oppgaver. For begge disse 
oppleggene er Internett tatt i bruk blant annet for å gjøre det mulig med omfattende 
kommentering av skriftlige arbeider. Til grunn for forsøksarbeidet ligger blant annet 
utredninger fra Lars Skjold Wilhelmsen, nå særlig notatet ”Fra undervisning til læring. 
Pedagogiske premisser for ressursvurderinger. Et utredningsnotat” (Bergen, mai 2000). 

4.6.3       Sammenhengen mellom læringsformer og evaluering 

Jusstudiet har vært sterkt preget av eksamensordningen. Av og til har det vært spissformulert 
slik at vi ikke har en studieordning, men en eksamensordning. Et stykke på vei er dette riktig, 
i den forstand at diskusjonen om studieordninger gjerne har vært en diskusjon om hvor mange 
eksamener det skal være, og hvilke fag studentene skal prøves i til hver eksamen. 
Eksamensformen har forandret seg lite gjennom årene, bortsett fra et beskjedent innslag av 
studentavhandlinger og noen forsøk med hjemmeeksamen. 

For studentene har eksamen preget hele studiet, og det er rasjonelt for så vidt som det bare er 
eksamen som har gitt uttelling i studieresultatet, og fordi eksamenskarakteren tradisjonelt har 
vært tillagt stor betydning i yrkeslivet. Følgene av dette er flere: Det har ikke alltid vært like 
lett å overbevise studentene om at aktiviteter som ikke direkte er knyttet til ”pensum”, likevel 
kan være eksamensforberedende, og det har redusert oppslutningen om gjesteforelesinger, 
seminarer o.l. Motivasjonen for gruppeaktiviteter har nok vært hemmet av tanken på en 
eksamen som utelukkende er individuell. I tillegg kan nok den sterke 
konkurranseinnstillingen som karaktersystemet skaper, ha virket i samme retning. Dagens 
eksamensordning er ikke egnet til å prøve studentenes evne til å spille med og mot andre, og 
dermed vil det også være vanskelig å få oppslutning om læringstiltak med slike innslag. I 
noen grad har studiet også vært preget av en – forhåpentlig – misforstått oppfatning om at det 
først og fremst er paratkunnskaper som gir uttelling ved eksamen, ikke forståelse og evne til 
analyse, resonnement og kritisk innstilling. Ordningen med et studium uten obligatoriske 
undervisningstiltak og alene eksamen som tellende for resultatet, kan også ha ført til at det har 
vært lagt mindre vekt på detaljene i studieopplegget, mest fra studentenes side, men kanskje 
også til en viss grad fra fakultetets side. Fakultetet har bare i begrenset grad tatt ansvaret for å 
organisere studentens arbeidsdag og faglige progresjon. Man har stolt på studentenes evne til 
selv å strukturere studiet og ”spisse formen” frem mot eksamen. 



Som antydet bygger nok den innvirkningen eksamensformen har hatt på studiet, i noen grad 
på misforståelser: I virkeligheten gir studentaktive læringsformer forståelse og innsikt som vil 
gi vesentlige positive utslag ved eksamen. Men når det har vist seg vanskelig å formidle dette 
til studentene, er det likevel et problem som må tas alvorlig. 

En svakhet ved dagens eksamensordning er også at den bare i liten grad er egnet til å gi 
studentene støtte i læringssituasjonen. De fire eksamenene, og i særlig grad tredje og fjerde 
avdelings eksamen, er avslutningen av studiet av de aktuelle fagene, ikke et ledd i studiet. Når 
resultatet foreligger, er fagene tilbakelagt, iallfall hvis en ser bort fra studenter som tar samme 
eksamen flere ganger. Til en viss grad blir studentene tilbudt evaluering underveis i form av 
retting av fakultetsoppgaver, men oppslutningen om disse er som antydet nokså varierende og 
fordi oppgaverettingen i hovedsak gjøres av eksterne hjelpelærere, har det også vært et 
problem å få oppgaveskrivingen til å fungere som et undervisningstilbud som er integrert i og 
forholder seg til de øvrige undervisningstiltakene. 

En omlegging av evalueringsformene som innebærer at skriftlige arbeider, deltaking i grupper 
o.l. teller med i studieresultatet, kan etter komiteens oppfatning gi grunnlag for mer effektive 
læringsformer. At en omlegging av evalueringsformene kan være ønskelig også av andre 
grunner, skal omtales i neste avsnitt. 

4.6.4       Evalueringsformer som gir en bredere prøving av kandidatene 

Den tradisjonelle eksamensformen for juridiske fag er utvilsomt ”bedre enn sitt rykte”. Både 
den praktiske oppgaven og teorioppgaven gir en realistisk prøving av de kunnskapene og 
ferdighetene som kreves av en jurist. Karaktersystemet har også i store trekk gitt en brukbar 
rangering av kandidatene; hadde det ikke dét gjort, ville eksamenskarakteren etter hvert ha 
blitt tillagt mindre vekt i yrkeslivet. 

Komiteen legger videre til grunn at det også for fremtiden vil være bruk for en ”sertifisering” 
av jurister. I dag er juridisk kandidateksamen et lovfestet vilkår for å være advokat eller 
dommer. Skal en grad i juridiske fag kunne tjene slik formål også heretter, må graden 
innebære at både kunnskaper og ferdigheter er prøvet. Det kan ikke være nok å vise at et 
bestemt studieopplegg er fulgt. Det ville i så fall kunne føre til at det ble nødvendig å etablere 
egne sertifiseringsordninger – etter studiet – for enkelte yrker. 

Komiteen mener likevel at fakultetet bør legge til rette for en bredere evaluering av 
studentene enn dagens eksamensordning gjør mulig, og at denne evalueringen i langt større 
grad enn i dag knyttes opp mot og integreres i den løpende undervisningen i enkeltfagene. En 
slik omlegging er ønskelig både for å gi et bedre og mer nyansert bilde av kandidatenes 
kvalifikasjoner, for å kunne gi en bedre utnyttelse av semestrene, og for å kunne oppnå en 
bedre studiesituasjon med mer rasjonell læringsadferd i forhold til studiets målsetting 

I dag skjer prøvingen gjennom noen få dager fordelt på fire eksamensperioder i løpet av fem 
og et halvt år. Meningen er selvsagt at disse eksamensdagene skal gi et bilde av hva studenten 
har oppnådd gjennom studiet, men det er ikke til å komme forbi at det blir ”øyeblikksbilder”, 
og at resultatene kan preges av tilfeldigheter – kandidaten har for eksempel en ”dårlig dag” – 
og individuelle ulikheter når det gjelder selve eksamenssituasjonen. De konsentrerte 
eksamensperiodene åpner også for at studentene kan legge for stor vekt på intens lesing like 
før eksamen., Dette er en læringsform som neppe er den gunstigste i forhold til målene for 
studiet. Den innebærer blant annet at en ikke uvesentlig del av studietiden blir fokusert på 
”innlæring” med et ganske kortsiktig formål; å kunne reprodusere lærebokstoff ved 
eksamensbordet. Dagens eksamensordning oppleves også som en betydelig psykisk og til dels 



også fysisk belastning av mange studenter, noe som både kan gi seg utslag i dårligere 
prestasjoner enn disse har faglig grunnlag for, og i lite rasjonell studieadferd. Videre har 
ordningen som sideeffekt at mange studenter stopper opp i studieprogresjonen for å ta samme 
eksamen flere ganger. Det gir en dårlig utnyttelse både av studentenes tid og fakultetets 
ressurser. 

Selv om dagens eksamensform som nevnt gir en realistisk prøving av kunnskaper og 
ferdigheter, har formen sine begrensninger. En konsentrert eksamen for hundrevis av 
studenter krever at oppgavene ikke blir særlig omfattende, og at studentene bare i begrenset 
grad kan arbeide selvstendig med kildemateriale. Eksamensformen blir bare i liten grad en 
prøve på evnen til å orientere seg på nye områder og finne frem til og bearbeide ukjent 
materiale. Den sier heller ikke noe om hvordan studentene er i stand til å arbeide sammen 
med andre, eller hvordan de kan håndtere tilbakemeldinger, innspill og motstand fra 
medarbeidere eller motparter. Bortsett fra at dette er egenskaper som godt kunne gi uttelling i 
studieresultatet, er en konsekvens som nevnt også at studiet bare i liten grad tar sikte på å gi 
slike evner. 

Komiteen ser det slik at evalueringen bør kunne skje ved en kombinasjon av evaluering av 
prestasjoner i selve læringssituasjonen (skriftlige arbeider, tellende deltakelse i grupper og 
aktiviteter m.m.) og kontrollerte prøver av kunnskaper og ferdigheter. Evalueringen bør 
videre være mer oppdelt enn i dag, gjerne slik at den knyttes til de enkelte enheter i studiet. 
Det vil innebære at studentene blir evaluert en eller flere ganger hvert semester. Størrelsen på 
kursene og dermed evalueringsenhetene, må her avgjøres ut fra en faglig vurdering av hva det 
er nødvendig å se i sammenheng for å få et meningsfylt studium. Her må det imidlertid tas i 
betraktning at med den årskullmodell som foreslås, vil alle studenter som følger et kurs og tar 
en prøve ha et sett felles forkunnskaper fra foregående kurs som selvsagt kan forutsettes ved 
senere undervisning og evaluering. Det at kunnskapen bygges opp trinnvis, betyr ikke at 
forbindelseslinjene mellom de enkelte fagene brytes, men innebærer tvert imot at vi får en 
struktur for undervisningen som gjør det mulig å operere ut fra presise og veldefinerte 
forutsetninger om forkunnskaper. Denne trinnvise strukturen er imidlertid ikke innebygget i 
forslaget til mastergradsstudium. Fordi det her er tale om viderekomne studenter, vil det 
derfor kunne være rom for en større kurs- og eksamensenhet i strafferett og rettergang, om det 
anses ønskelig av faglige grunner.. 
Formene for prøving blir på denne måten bli mer varierte. Noe av kontrollen med at 
studentene får med seg studieinnholdet blir ivaretatt ved kravet om obligatorisk deltakelse i 
faste læringsopplegg på noen av kursene. Dette vil da omfatte ikke bare fysisk 
tilstedeværelse, men også egenaktivitet i form av muntlige eller skriftlige presentasjoner som 
må godkjennes av kurslærer for at kurset skal anses bestått. Slikt krav om obligatorisk 
deltakelse vil først og fremst være aktuelt hvor kurset inneholder elementer som skal inngå i 
en ”mappevaluering”, se nedenfor om dette. Men for ett kurs – Oversikt over utvalgte emner, 
foreslås en kombinasjon av obligatorisk oppmøte og en enkel avsluttende kunnskapstest 
basert på bestått/ikke bestått. 
  
Evaluering i tilknytning til læringssituasjonen vil således kunne bygge på skriftlige og 
muntlige prestasjoner i grupper, seminarer m.m. Komiteen foreslår ”mappeevaluering for 
noen av kursene, og da særlig tidlig i studiet, slik det praktiseres blant annet til ex.phil. og 
forprøven i dag. Her vil studenten kunne få karakter på grunnlag av en kombinasjon av flere 
elementer, som ett eller flere innleverte arbeider i løpet av kurset, selvstendig muntlig 
presentasjon av et emne på kurset, samt en avsluttende skriftlig prøve. Kurslærers evaluering 
av studentens deltakelse i kurssamlingene vil også kunne inngå som grunnlag for justeringer i 



studentens favør i tvilssituasjoner. Kurset avsluttes med en skriftlig prøve på mellom 4 og 6 
timer, og evalueres på grunnlag av det innleverte materiale i løpet av kurset og den 
avsluttende prøven. Den avsluttende prøven skal telle maksimalt 50% ved den samlede 
evaluering av kurset. Sensur settes i fellesskap av kurslærer og én ekstern sensor på grunnlag 
av det skriftlige materiale, og eventuelt supplert med bedømt muntlig presentasjon under 
kurset, og med mulighet for positiv justering i grensetilfeller på grunnlag av kurslærers 
vurdering av kursdeltakelsen som helhet. Komiteen forutsetter at det i fase II av utredningen 
skal arbeides videre med spørsmålet om evalueringsformer for kursene, både generelt og når 
det gjelder de enkelte kurs. 
  
I enkelte sammenhenger vil prøvingen kunne begrenses til ”bestått” eller ”ikke bestått, 
eventuelt kombinert med et krav om deltakelse på kurs eller forelesning. 

Komiteen legger til grunn at studieordningen skal være basert på at studentene gjennomfører 
de enkelte kursenhetene i studiet, de fleste på 10–20 studiepoeng, i en bestemt rekkefølge, 
men likevel slik at ikke enkeltstående glipp medfører at man faller ut av studieløpet. Se 
nærmere om dette under 4.7. 

Komiteen tar sikte på å komme tilbake med mer detaljerte forslag til evalueringsformer i en 
senere innstilling. Det er meningen at komiteen skal innhente råd og erfaringer fra fagfolk og 
fra andre institusjoner, både andre fagmiljøer og juridiske læresteder i andre land. 

Komiteen er klar over at det kan reises innvendinger mot en mer oppdelt evaluering og mot 
mer varierte prøvingsformer. 
Én innvending er at de juridiske fagene må ses i sammenheng, og at det kan gå ut over 
forståelsen hvis studiet av de enkelte deler av for eksempel formueretten eller prosessretten 
blir splittet. Komiteen legger vekt på denne innvendingen, men mener at den ikke kan være 
avgjørende når andre og sterke grunner taler for en omlegging av evalueringen. Inndelingen 
av studiet har da også variert; for eksempel var formuerettsfagene delt i 
femavdelingsordningen som fakultetet i Oslo hadde i flere år, og de er i noen grad delt også i 
vår nåværende studieordning. En mer oppdelt evaluering er også kjent fra andre lands 
jusstudier. I siste instans blir imidlertid graden av oppdeling og utformingen av denne et 
faglig spørsmål som må vurderes ved utformingen av kurstilbudene. Ved denne vurderingen 
må det også tas i betraktning, som nevnt ovenfor, at med den nye årskullmodellen vil man på 
en helt annen måte enn i dag kunne forutsette bestemte forkunnskaper hos studentene ved 
undervisning og evaluering. 
En annen innvending kan knyttes til rettssikkerhet og likhet ved evalueringen. I dagens 
eksamensordning er det lagt stor vekt på lik og rettferdig vurdering. Strengt gjennomført 
anonymitet skal sikre mot at det tas usaklige personlige hensyn, og ordninger med flere 
sensorer for hvert oppgavesvar og for hver kandidat, kombinert med nivåkontroll, 
sensormøter og sensorveiledninger skal sikre at kandidatene blir behandlet likt uavhengig av 
individuelle oppfatninger hos sensorene. Gjennomføringen av eksamen skjer under nitid 
kontroll som skal sikre at prestasjonen er kandidatens egen. Forholdet til disse idealene 
kommer særlig på spissen ved mappeevaluering, hvor anonymiteten ved bedømmelsen vil 
kunne være svak eller i siste omgang ikke-eksisterende i forhold til kurslærer, fordi materiale 
fra kurset og kanskje også evaluering av muntlige prestasjoner på dette, skal inngå i den 
endelig karaktersettingen. 
  
Komiteen anerkjenner fullt ut verdien som ligger i den klassiske eksamenssensurmodell, ikke 
minst med tanke på den vekt eksamenskarakteren har hatt for jurister. Flere forhold medfører 



imidlertid at de rettssikkerhetsmessige konsekvenser av en omlegging som foreslått i denne 
innstillingen, er vesentlig mindre dramatiske enn det umiddelbart kan synes. 
For det første er det et klart poeng at mer varierte evalueringsformer har fordeler med hensyn 
til utsagnsstyrke og informasjonsverdi som i alle fall langt på vei oppveier det som måtte gå 
tapt i garantier for formell rettssikkerhet. Rettssikkerheten for studentene blir antakelig 
gjennomgående reelt minst like godt ivaretatt ved at prestasjonene blir vurderte over et mye 
lengre tidsrom og i forhold til en bredere og mer sammensatt innsats. Med tanke på de 
begrensede prestasjonene som blir vurdert i dag og den snevre prøvingsformen, kan det sies 
at eksamensordningen lett gir et noe overdrevent inntrykk av nøyaktighet og rettssikkerhet. 
  
Dernest er det et poeng at det foreslås at det skal medvirke en sensor i tillegg til kurslærer. 
Denne sensoren vil for det første ikke kjenne kandidatene, og vil for det andre fungere som en 
garanti både når det gjelder den individuelle vurdering og med hensyn til det generelle nivået 
ved karaktersettingen. 
  
Videre er det et viktig poeng at de kursene hvor denne problemstillingen kommer på spissen, 
hvor det skjer mappeevaluering, i praksis bare vil utgjøre en del – antagelig den klart minste 
delen – av den totale kursmengde. Både av faglige og ikke minst av ressursmessige grunner, 
vil denne kurs- og evalueringsformen antagelig bare bli anvendt de første tre eller fire 
semestrene. Hovedtyngden av evalueringen vil derfor – i alle fall i de nærmeste årene – 
fortsatt skje på grunnlag av tradisjonelle prøver, men da med den forskjell av disse er mindre 
og tettere knyttet opp til kursene, og at kurslærer inngår som den ene av de to sensorene. 
  
Endelig er det grunn til å understreke at alt tyder på at karakterene i bachelordelen av studiet 
vil bli tillagt forholdsvis liten vekt ved tilsetting. Ved fag som i dag har hovedfag, ser man 
gjennomgående svært lite på disse karakterene. Det er hovedfagseksamen som anses å gi et 
bilde av kandidatens faglige nivå. Og prøvingen til mastergraden vil ha nokså tradisjonell 
form, rent bortsett fra at selvstendige skriftlige arbeider og hjemmeeksamener må forventes å 
bli en vanligere prøvingsform i den valgfrie delen. 
  
En tredje innvending kan være at innslaget av eksterne sensorer må bli mindre med varierte 
og oppdelte evalueringsformer - at det blir resultatet, er forutsett i St.meld. nr. 27 (2000–
2001). Det er uten tvil verdifullt at dagens eksamensordning har et solid innslag av ekstern 
kompetanse. Jusstudiet kan ikke løsrives fra den jussen som blir praktisert utenfor fakultetet, 
og de eksterne sensorene er ett av flere korrektiv for fakultetet med tanke på dette. Men 
problemet har gjennom mange år vært nærmest det motsatte: Deltakelsen i eksamenssensuren 
fra fakultetets lærere har vært så liten at det har vært bekymringsfullt i forhold til det ansvaret 
fakultetet har både for å prege prøvingen av studentene, for å sikre en betryggende 
gjennomføring av eksamen, og for å sørge for at prøvingen fungerer som en effektiv 
tilbakemelding til læringsmiljøet. Komiteen ser det derfor slik at en viss reduksjon av det 
eksterne innslaget i evalueringen ikke trenger å innebære noen ulempe i forhold til nettopp 
jusstudiet. 

4.6.5       Læringsformene i en ny studieordning 

I St.meld. nr. 27 (2000–2001) heter det blant annet (s. 30): 
”Undervisningsmetodene i norsk høyere utdanning må baseres på en stor grad av mangfold. 
Det må anvendes ulike metoder, sammensatt på måter som styrker læringsforløpet, for 
eksempel gjennom bruk av kombinasjoner av forelesning, skriftlige arbeider, IKT-basert 



undervisning, gruppearbeid, seminarer, veiledning, praksis/utplassering, laboratoriearbeid og 
problembasert læring. 

… Internasjonale undersøkelser dokumenterer at IKT i utdanning fører med seg nye lærings- 
og vurderingsformer, nye organiserings- og samarbeidsformer og nye student- og lærerroller. 
Institusjonene må være i stand til å utvikle relevante, oppdaterte og fleksible utdanningstilbud 
som tar i bruk den nye teknologien. Særlig må man løse de pedagogiske utfordringene som 
kreves for å legge til rette for førstegangsstudenter og for voksne studenter som etterspør 
etter- og videreutdanning.” 

Komiteen mener som tidligere nevnt at læringsformene i en ny studieordning bør bygge på 
det beste i vårt eksisterende studium samtidig som vi er åpne for nye ideer og erfaringer. De 
viktigste endringene komiteen ser for seg, kan knyttes til stikkordene et fastere opplegg og 
økt studentaktivitet. Det som sies om et fastere opplegg, må også ses i sammenheng med 
fremstillingen under 4.8 om studieløpet og rekkefølgen på fagene. 

Et fastere opplegg for studiene er allerede et ledd i gruppeundervisningen til første avdeling 
og det alternative seminaropplegget til tredje avdeling. At opplegget er fastere enn det 
tradisjonelle, viser seg i flere elementer: Studentene blir plassert i en arbeidsgruppe og en 
større gruppe sammensatt av flere arbeidsgrupper (”storgruppe”). De får en detaljert 
arbeidsplan for hele året der det fremgår hvilke forelesninger de bør følge, og hvilke 
oppgaver de skal skrive fra uke til uke. Arbeidsplanen har også frister for innlevering av 
utkast, kommentering av andres utkast og for møter i arbeidsgruppe og storgruppe. En eller 
flere bestemte lærere har til enhver tid ansvar for storgruppen; til første avdeling er det også 
viderekomne studenter som arbeidsgruppeledere. Gruppemøter og skriving og kommentering 
av skriftlige arbeid er obligatoriske innslag for studentene. Forelesningene har derimot så 
langt vært valgfrie. 

Komiteen mener at et nytt opplegg bør utvikles videre på grunnlag av slike elementer. 
Komiteen foreslår at det for fremtiden blir en ordning med årskull frem til bacheloreksamen, 
både av hensyn til et ordnet studieløp og av ressursmessige grunner. Det blir da unødvendig 
med to ulike opplegg for det enkelte semester avhengig av hvor i progresjonen studenten er. 
Tilbudet fra fakultetet kan da gjøres mer helhetlig enn i dag: Forelesninger og andre tilbud 
utenom det egentlige gruppearbeidet kan fullt ut innpasses i arbeidsplanen for studentene, og 
det kan forutsettes at studentene arbeider med fagene i den rekkefølgen som arbeidsplanen 
angir. Dermed blir det også i større grad mulig å ta hensyn til progresjon i læringen på den 
måten at fag og oppgaver bygger på det som alt er gjennomgått. 

Økt studentaktivitet skal oppnås dels gjennom krav om deltakelse og egenaktivitet i 
gruppeundervisningen, og særlig gjennom arbeidsoppgaver som studentene besvarer skriftlig, 
både individuelt og i samarbeid med andre. 

Arbeidsoppgavene bør utformes ut fra de erfaringene som nå gjøres til første og tredje 
avdeling: Det dreier seg om oppgaver som i mangt bygger på tankene om problembasert 
læring. Studentene skal tidlig venne seg til å studere lover, forarbeid, dommer, litteratur osv. 
med tanke på å skulle ta standpunkt til bestemte rettsspørsmål. Oppgavene må lages med 
stigende vanskelighetsgrad. 

Innslaget av skriftlige arbeid bør være stort. Normalt bør studentene levere minst en skriftlig 
fremstilling hver uke. Ved at studentene innbyrdes gir og tar imot kommentarer til de 
skriftlige arbeidene, får de etter hvert økt bevissthet om og innsikt i skriveprosessen. I 
gruppearbeidet bør det også være innslag av muntlig fremstilling, for eksempel som forsvar 
av skriftlige innlegg, prosedyre i ”rettssaker”, eventuelt som replikker til skriftlig prosedyre. 



Gjennom oppgavene bør studentene venne seg til teksttyper av ulike slag – betenkninger, 
brev, notat, dommer, prosesskriv osv. Slik har det vært gjennomført i forsøkene til nå. På 
denne måten får studentene nyttig praktisk trening, men viktigere er det at studentene får et 
friere og mer selvstendig forhold til skriftlig fremstilling av faget. I dag får vi av og til 
inntrykk av at ”oppgaveteknikk” forveksles med faglig metode, og at studentene er mer 
opptatt av å prestere de innlærte formularer som de tror sensor venter å få, enn å lære hvordan 
de ulike juridiske teksttyper har utviklet seg for at de skal være hensiktsmessige. For mange 
synes det som om forbindelsen mellom eksamensoppgavene og de praktiske teksttypene som 
oppgavene skal simulere, er blitt borte. 

Arbeidet med oppgaver er grunnelementet i læringen, særlig i de første årene av studiet. Men 
det er også behov for at studentene får oversikt over fagene og innsikt i sammenhenger 
mellom fagene. I noen grad kommer slik oversikt og innsikt ”av seg selv”, som et resultat av 
det problemorienterte arbeidet. Dels skal regelmessige lærerledede møter i storgruppene bidra 
til å samle trådene og å gi perspektiv. I forsøkene har slike møter vært holdt hver fjortende 
dag. Den enkelte student vil også måtte skaffe seg både oversikt og fordypning gjennom 
lesing – en lesing som antakelig ofte vil ha en annen karakter enn i dag på grunn av den 
aktive bruken av faget gjennom oppgaveløsning. Ikke minst skal forelesningene fortsatt ha en 
viktig plass i læringen. Forelesingene skal dels gi oversikt, dels skal de brukes til ajourføring 
og til utdyping av enkelte temaer. Målet må være at forelesningene er best mulig tilpasset 
arbeidet i gruppene. 

Den modellen som her er skissert, med stor vekt på arbeidsgrupper som følger en fastlagt 
timeplan, kan brukes gjennom de tre første årene, men da med tilpasninger som gradvis gir 
studentene økt ansvar for egen læring. Det kan også brukes for enkeltkurs i de siste to årene 
(masterstudiet), men her får studentene større valgfrihet, og de faste arbeidsgruppene brytes 
opp. Etter hvert kan innslaget økes av fag som forutsetter selvstudium, og fag der fakultetet 
bare tilbyr forelesninger. Det er mest aktuelt for de siste to årene. I denne delen av studiet blir 
også minst ett selvstendig skriftlig arbeid av noe større omfang et viktig innslag (se under 
4.6.7). 

Tanken er at lærerinnsatsen – særlig i form av gruppeansvar og kommentering av skriftlige 
arbeid – skal være mest intens i den første delen av studiet. Ideelt sett bør det være tett 
lærerkontakt og oppfølging gjennom hele studiet, men da slik at den form denne kontakten 
får endres etter hvert som studenten kommer lenger ut i studiet – fra en klassisk lærerrolle og 
gradvis mer over til seminarleder eller veileder. I praksis vil vi imidlertid måtte regne med at 
vi bare vil ha personelle og økonomiske ressurser til å gjennomføre slike lærerintensive 
opplegg i en sterkt begrenset del av studiet. Slik komiteen ser det, er det da bedre at det gis 
veldefinerte og gode pedagogiske tilbud til studentene i et begrenset antall kurs, enn at 
ressursene ”tynnes ut” ved at gruppene vokser til små forelesningsauditorier, og kurslæreren 
glir gradvis inn en foreleserrolle. Det er også et viktig hensyn at det ikke settes så store 
ambisjoner når det gjelder kvalitet og omfang av det pedagogiske tilbudet, at presset på 
lærerne blir så stort at vi etter kort tid opplever en flukt både fra de pedagogiske ambisjonene 
og fra fakultetet. Da må vi heller se på alternative og mindre ressursintensive alternativer til 
lærerledede kurs. Spørsmålet om vi skal opptrettholde ordningen med viderekomne studenter 
som gruppeledere for arbeidsgruppene må således vurderes nøye, både ut fra en pedagogisk, 
en faglig og en ressursmessig synsvinkel. 

Innslaget av skriftlige arbeider i gruppene bør ha en slik karakter at det ikke er nødvendig å 
ha fakultetsoppgaver e.l. i tillegg. 



  

4.6.6       Bedre utnyttelse av semestrene 
Under dagens studieordning går en urimelig stor del av studieåret med til eksamenssensur, 
både fordi det er tale om store og tidkrevende sensureringsoppgaver, og fordi studentene i 
praksis må vente på eksamensresultatet før de kan gå videre i studiet. Med den oppdeling av 
studiet som nå foreslås, vil evalueringen av det enkelte kurs være en langt mindre og mer 
håndterlig oppgave. Det kan heller ikke være noe vilkår for å gå videre på neste kurs at man 
har fått sensur på det forrige. Det ene kurset vil kunne avsluttes på en fredag, og neste 
begynne den påfølgende mandag. 
  
Unntak fra dette vil være overgangen fra bachelor- til masterstudiet. Siste kursavsnitt vil her 
være et 25 sp. kurs i kontrakts- og pengekravsrett som vil kreve grundig evaluering i form av 
en ganske stor skriftlig prøve. Samtidig er det rimelig å kreve at bachelorstudiet (eller 
grunndelen) er avsluttet før man begynner på masterstudiet (eller profesjonsdelen). Sjette 
semester, som avslutter grunndelen, vil imidlertid være et vårsemester, slik at man vil ha 
sommerferien til evaluering og eventuelt opptak på masterdelen. 
  
Det vises ellers til forslaget under førstesemester om i alle fall dette høstsemesteret defineres 
slik at det går fram til ca. 20. januar. Dette er en modell som kan overveies også for de andre 
delene av studiet. 

4.6.7       Selvstendig skriftlig arbeid 
I en høringsuttalelse til Universitetet i Bergen av 23.10.2001, uttalte fakultetet seg om 
behovet for et obligatorisk skriftlig arbeid av noe omfang: 
  
”Det juridiske fakultet anser det som ønskelig at studentene i den avsluttende del av studiet 
må levere ett eller flere større skriftlige arbeid. Omfanget av disse obligatoriske arbeidene må 
imidlertid bli mindre enn både tradisjonelle hovedfagsoppgaver og den valgfrie 
særavhandlingen fakultetet i dag har. Fakultetet vil verken i dag eller i overskuelig fremtid ha 
tilstrekkelig veiledningsressurser til å innføre et skriftlig arbeid på hovedfags- eller dagens 
særavhandlingsnivå, som et obligatorisk element i studiet, uten at det vil gå ut over andre og 
viktige pedagogiske oppgaver. Vi mener også at grensenytten av så omfattende obligatoriske 
arbeider for alle studenter er såpass beskjeden, at den ikke kan begrunne de beskjæringer i 
andre undervisningstilbud og faglige krav som dette ville nødvendiggjøre”. 

Dette ble sammenfattet slik: 
  
”Studiet bør inneholde ett eller flere større skriftlige arbeider, men omfanget av dette må 
tilpasses både veiledningssituasjonen og formålet det skriftlige arbeidet skal tjene i studiet”. 

Komiteen ser det som avgjørende at masterstudiet skal være en fordypende videreføring av 
bachelorstudiet, ikke bare ”mer av det samme”. De juridiske emnene kan ikke godt deles inn 
etter en skala fra elementære til videregående. Forskjellen mellom bachelorstudiet og 
masterstudiet må da i første rekke komme frem i måten studentene arbeider med fagene på. 
Ved at studentene må arbeide stadig mer selvstendig med oppgaver og temaer med stigende 
kompleksitet, skal de komme på innsiden av faget og kunne håndtere både kjente og nye 
rettsspørsmål med et sikkert og bevisst skjønn basert på refleksjon og kunnskaper. Komiteen 
mener at dette blant annet kan skje ved at den enkelte student får anledning til å lage en 
selvstendig skriftlig fremstilling av noe omfang. 
  



Det skriftlige arbeidet bør svare til minst et halvt semesters arbeid, dvs. 15 studiepoeng, men 
mer omfattende skriftlige arbeider fra andre læresteder bør kunne godskrives med opp til 30 
studiepoeng. Det må også være adgang til for særskilt interesserte studenter å skrive 
særavhandling på dagens nivå, altså tilsvarende 30 studiepoeng. Av kapasitetsmessige 
grunner bør dette på samme måte som i dag være betinget av at man har fått godkjent et 
passende emne og en veileder som kan ta ansvaret for dette. 
  
Det er viktig at veiledningsinnsatsen blir holdt innen realistiske rammer. Fakultetet kan ikke 
tilby alle studenter en veiledning av det omfang som nok til dels er vanlig for dagens 
særavhandlinger. Det bør overveies å knytte skrivearbeid og veiledning til særlige grupper. 
Mye av veiledningen kan da skje i gruppen, ikke bare når det gjelder kildebruk, henvisninger, 
oppbygging av arbeidet m.m., men også når det gjelder mer generelle problemstillinger på 
fagområdet, samtidig som de ulike disposisjonene og utkastene kan legges frem til diskusjon i 
gruppen. Den individuelle veiledningen bør normalt konsentreres om emnevalget og en 
senere gjennomlesing og kommentering av et enkelt utkast. Arbeidet bør kunne normeres til 
5–7 timer pr. student. 
  
Det kan innvendes at studentene på denne måten får lite veiledning. Til det vil komiteen 
bemerke at studentene etter den nye studieordningen skal ha fått betydelig skrivetrening 
gjennom det ordinære opplegget, og de skal også ha opparbeidet et bevisst forhold til 
kildebruk m.m. gjennom problemorientert gruppearbeid. Videre bør ambisjonene for det 
skriftlige arbeidet senkes vesentlig sammenlignet med dagens særavhandlinger. Mange av 
særavhandlingene har vært skrevet av spesielt talentfulle og interesserte studenter, og 
resultatet har til dels lignet mest på forskingsrapporter, ofte av betydelig omfang. De arbeider 
som her foreslås, skal omfangsmessig bare tilsvare en halv ”normal” særavhandling, altså 
mellom 12 ½ og 25 sider, og det er klart at også de kvalitative kravene må være helt andre, 
ikke så mye når det gjelder faglig stringens og argumentasjon, men sterkt når det gjelder 
kildetilfang og originalitet. 

4.6.8       Internasjonalisering 
Internasjonalisering er et vesentlig trekk ved den moderne rettsutviklingen, så vel ved 
regelproduksjon som i rettsanvendelsen. I rettsvitenskapen ser man de internasjonale 
dimensjonene både gjennom tematikk og orientering, og i de krav som stilles til god vare. 
Selve rettstenkningen er mindre nasjonalt – eller om man vil, mer internasjonalt – innrettet 
enn for bare få år siden. Spissformulert kan man si at uttrykket ”intern norsk rett” blir stadig 
mindre meningsfullt. Særlig gjelder dette på de store og viktige områdene hvor den 
internasjonale retten – direkte eller indirekte – er en del av vårt rettssystem. Viktige 
eksempler i så måte er EØS/EU-relaterte regler, og internasjonalt fastsatte 
menneskerettighetsregler, slik de bl.a. følger av Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen. 
  
Internasjonal orientering er i dag et naturlig element i den juridiske allmenndannelse. 
Komiteen er av den klare oppfatning at en juridisk utdanningsinstitusjon har et stort ansvar 
mht. å gjøre studentene fortrolige med det internasjonale rettsstoffet, og at dette bare kan 
ivaretas gjennom økt fokus på rettens internasjonale aspekter i det juridiske studiet. 
  
Det er også grunn til å fremheve at en økt internasjonal innretning ikke bare er et mål i seg 
selv, men også er egnet til å gi positive bidrag til den faglige selvforståelse. Det fremmer 
innsikt i rettssystemets dynamikk i tid og rom; det gir normative korreksjoner til nasjonale 



løsninger, og dermed også grunnlag for et kritisk og reflektert blikk på gjeldende rett; 
samspillet mellom nasjonale og internasjonale normer og kilder innbyr til metodisk 
refleksjon, og til diskusjon omkring rettssystemets grunnlag og struktur. Erfaringsmessig vil 
også adekvate innslag av internasjonalt stoff engasjere studentene. Engasjement er en nøkkel 
til læring. 
  
I vid forstand omfatter uttrykket ”internasjonalt rettstoff” alt rettsstoff som ikke har et norsk 
opphav, herunder andre lands rett, ofte betegnet som fremmed rett. For så vidt gjelder 
særskilte studier av andre lands nasjonale rett, anser komiteen det som klart at dette ikke 
hører under studiets obligatoriske deler, men eventuelt hører hjemme i de valgfrie deler av 
studiet, ikke minst i forbindelse med masterstudier i utlandet. Derimot bør studentene ha 
kjennskap til hovedgrupper av dominerende rettssystemer, og de tradisjoner disse er bygget 
på. Dette dels for å få perspektiv på det norske rettssystemet, og dels for å gi et fundament for 
å tilegne seg materiale og argumentasjon i internasjonale relasjoner, herunder også i 
forbindelse med internasjonalt lovsamarbeid og harmoniseringsprosesser. Etter komiteens 
vurdering bør dette skje bl.a. gjennom kurs i rettshistorie og komparativ rett. 
For så vidt gjelder internasjonalt rettsstoff i snevrere forstand, vil komiteen trekke frem 
følgende målsetninger: 
  

• •       Studentene bør ha kunnskap om det internasjonale rammeverket for 
nasjonalstaten, og om de viktigste internasjonale institusjonene for 
regelproduksjon og håndheving. De sentrale elementene her er en allmenn 
orientering i folkerett, innsikt i internasjonale menneskerettighetssystemer, 
og kunnskap om institusjonene under EØS- og EU-samarbeidet. 

• •       Studentene bør ha kunnskap om internasjonal rettsbruk, og være fortrolig 
med å finne frem til og håndtere elementært internasjonalt 
rettskildemateriale, herunder traktater, rettspraksis og litteratur. 

• •       Studentene bør ha kunnskap om sentral, internasjonal materiell rett, særlig 
på områder som saklig sett berører nasjonale rettsområder som det undervises 
i.  

• •       Studentene bør ha kunnskap om forholdet mellom nasjonal og 
internasjonal regelproduksjon og rettsanvendelse.  

  
Gjennomføringene av disse målsetningene i en ny studieordning må etter komiteens 
vurdering skje etter flere linjer: 
  

• •       Det er nødvendig med kurs innenfor de obligatoriske deler av studiet som 
rent tematisk er internasjonalt rettet, særlig knyttet til folkerett, EU/EØS-rett 
og til internasjonale menneskerettigheter. Det vises i denne forbindelse til 
utformingen av 3. semesterstudiet, og til utformingen av faget Rettsstat og 
menneskerettigheter i bachelor-delen. 

• •       Rettens internasjonale aspekter må betones i rettskilde- og metodelæren, og 
studentene må gjøres i stand til å håndtere internasjonalt rettskildemateriale 
av ulike art. 

• •       Internasjonalt rettsstoff må integreres i de enkelte fag i den grad dette er 
nødvendig for å gi et adekvat bilde av rettstenkningen, rettskildebildet og 
rettsstillingen innenfor fagene. 

• •       Det bør legges vekt på å utvikle internasjonalt rettede valgfag, både 
innenfor offentligrettslige og privatrettslige emneområder. 



  
Et annet aspekt ved internasjonaliseringen, er studieopphold i utlandet. Det er grunn til å 
forvente økt interesse for dette fra studentenes side, noe det etter komiteens vurdering bør 
støttes opp om ved utformingen av den nye studieordningen, både formelt og praktisk. 
Fortsatt innsats mht. utvekslingsavtaler og veiledning er vesentlig i så måte. Det er videre 
komiteens klare oppfatning at studier i utlandet kan være faglig utviklende, og bør kunne 
inngå i mastergraden. Slike studier vil imidlertid ikke kunne erstatte obligatoriske deler av 
vårt studium, men vil måtte gjennomføres i stedet for valgemner på masterstudiet, helt eller 
delvis. Det er derfor vesentlig å sikre at godkjente utenlandsstudier både kvalitativt og 
kvantitativt tilfredsstiller vårt mastergradsnivå, herunder også mht. kravene til selvstendige 
skriftlige arbeid, jf. også ovenfor i punkt 4.6.7. 
  
Internasjonalisering har en sentral plass i St.meld. nr. 27 (2000-2001): 
  
”Det bør stilles som et krav at alle høyere utdanningsinstitusjoner skal kunne tilby studenter 
som ønsker det et studieophold i utlandet som en del av et gradsstudium. Departementet 
ønsker samtidig å stimulere til at flere utenlandske studenter tar høyere utdanning i Norge - 
studenter både fra industrialiserte land og fra utviklingsland. 

[………….] 

Departementet mener der er viktig at de norske universitetene og høyskolene fortsetter å 
bygge opp fagtilbud på engelsk. For en ytterligere internasjonalisering av studietilbudene og 
studentmiljøene bør disse tilbudene være åpne både for utenlandske og for norske studenter, 
og kunne inngå som en del av en norsk grad.” 

Ved at fakultetets engelsk-språklige undervisningstilbud foreslås knyttet til valgemnene i 
masterstudiet, vi disse emnene kunne inngå som del av den norske mastergraden. 
Da utenlandsopphold foreslås å inngå som en del av mastergraden, må fakultetet opprette 
samarbeidsavtaler på masternivå. Fakultetet har ikke i dag slike utvekslingsavtaler, og det blir 
derfor en utfordring for fakultetet å inngå slike avtaler med tilfredsstillende bredde og 
omfang. Fakultetet bør dessuten vurdere å utarbeide retningslinjer for utenlandsopphold. 

4.7      Ny prøve. Revisjon av individuell studieplan. Tap av 
studieplass. Alternative prøvingsformer? 
4.7.1       Ikke godkjent obligatorisk kurs 

For kurs som er basert på mappeevaluering, foreslås som et vilkår at studenten skal bli 
godskrevet kurset at hun eller han har deltatt i minst 75% av det samlede kurs. I og med at 
deltakelsen her er materielt vilkår og en del av grunnlaget for evaluering og godskriving, kan 
det ikke gis dispensasjon fra dette kravet, heller ikke hvor fravær skyldes sykdom eller annen 
gyldig forfallsgrunn. I og med at kursene bare tilbys én gang i året, betyr dette at en student 
som enten ikke har deltatt så mye, eller som ikke får godkjent sin samlede innsats på kurset, 
må ta det aktuelle kurset det påfølgende år. Det må gis regler om i hvilken utstrekning 
studenter som har mistet et slikt kurs i femte eller sjette semester av bachelordelen av studiet, 
kan søke om opptak på masterstudiet, men da med en særlig studieavtale hvor dette kurset tas 
før mastergraden kan fullføres. 

 

 



4.7.2       Kontinuasjonseksamen 

Med den nye studieordningen vil det bli fire alternative evalueringsformer; mappeevaluering, 
skoleeksamen, hjemmeeksamen og selvstendig skriftlig arbeid. Ved sykdom eller annet 
gyldig forfall til skoleeksamen eller hjemmeeksamen, eller skriftlig prøve som inngår som en 
del av mappeevalueringen, vil det som i dag bli nødvendig å arrangere ny prøve for 
vedkommende student. Også studenter som stryker til slik prøve, må gis anledning til å 
kontinuere, slik at de ikke kommer helt ut av studieprogresjonen. 

Det er viktig at slike kontinuasjonseksamener i minst mulig grad griper forstyrrende inn i 
studieløpet for de studenter det gjelder. Prøvene må også organiseres slik at de ikke medfører 
en for stor administrativ belastning på fakultetet. Det foreslås derfor at 
kontinuasjonseksamener arrangeres umiddelbart etter at undervisningen i vedkommende 
semester er avsluttet. 
Hvis det er tale om en kunnskapsprøve som skal inngå som en del av en mappevaluering 
knyttet til et kurs med obligatorisk deltakelse, må den endelige samlede evaluering utskytes 
tilsvarende. Kurslærer må da sørge for å ta de nødvendige notater i tilknytning til 
evalueringen av studentens prestasjoner under kurset, slik at denne evalueringen kan slås 
sammen med bedømmelsen av den avsluttende kunnskapsprøven når denne er avlagt. 
  
For kurs som er basert på mappeevaluering, foreslås som et vilkår at studenten skal bli 
godskrevet kurset at hun eller han har deltatt i minst 75% av det samlede kurs. I og med at 
deltakelsen her er materielt vilkår og en del av grunnlaget for evaluering og godskriving, kan 
det ikke gis dispensasjon fra dette kravet, heller ikke hvor fravær skyldes sykdom eller annen 
gyldig forfallsgrunn. I og med at kursene bare tilbys én gang i året, betyr dette at en student 
som enten ikke har deltatt så mye, eller som ikke får godkjent sin samlede innsats på kurset, 
må ta det aktuelle kurset det påfølgende år. Det må da gis regler om i hvilken utstrekning 
studenter som har mistet et slikt kurs i femte eller sjette semester av bachelordelen av studiet, 
kan søke om opptak på masterstudiet, men da slik at mastergrad ikke tildeles før 
vedkommende kurs er gjennomført. 

4.7.3       Ny prøve for å forbedre ståkarakter? 

Forskjellig fra spørsmålet om kontinuasjonseksamen er spørsmålet om det skal være adgang 
til å prøve seg på nytt hvis man har fått ståkarakter til en prøve. Her må det være klart at det 
ikke vil være adgang til å ta ny skriftlig prøve hvor denne inngår som et element i en 
mappeevaluering. Da er det kurset som sådant som blir evaluert, den skriftlige prøven er ikke 
selvstendig evalueringsgjenstand og kan heller ikke påklages separat. 
Det som er vanskelig, er spørsmålet om det skal være adgang til gå opp på nytt for å forbedre 
karakteren til en frittstående prøve, uten tilknytning til mappeevaluering. 
Hovedargumentet mot å tillate dette er at en slik adgang til å ta nye prøver vil kunne være 
ganske ødeleggende for studieadferden og fremdriften i studiet. Vi vil da kunne få den 
eksamensfikserte adferden som vi prøver å komme vekk fra. 

Mot dette kan anføres at hvis alt som tilbys er forelesninger samt eventuelt frivillige kurs eller 
seminarer, har vi fjernet oss så mye fra den integrerte modellen for undervisning og 
evaluering at det er vanskelig å insistere på en slik tett nærhet mellom kurs og prøving som 
mappeevalueringsmodellen forutsetter, samtidig som de kursene det her er tale om, til dels vil 
være store og viktige deler av studiet, hvor resultatene i praksis lett vil bli tillagt stor vekt i en 
tilsettingssituasjon. Det vil nok oppfattes som støtende av mange at den som har stått, men 



med en svak karakter, ikke skal ha mulighet til å prøve å forbedre denne karakteren ved å 
avlegge en slik prøve på nytt. 

Et mulig grep for å motvirke negative konsekvenser for studieadferden og progresjonen ved 
at studentene ”ikke vil gi seg” før de har fått god nok karakter, kan være å legge ekstraprøver 
i slike fag før oppstarten av nytt semester, altså tidlig i august eller helt først i januar, 
samtidig som de ordinære prøvene - for de som har fulgt kurset på vanlig måte – bare er åpne 
for de som prøver seg første gang. På den måten kan vi også unngå at eldre studenter som vil 
forbedre karakterene sine, ”trykker” nivået på bedømmelsen til skade for de som følger 
normal studieprogresjon. En slik utskillelse av disse kandidatene vil også gjøre det mulig å 
legge et særlig gebyr på slik ”forbedringseksamen”, slik at fakultetet kan få dekket inn sine 
merutgifter ved å holde slik ekstraprøve. 

En annen mulighet vil være å la karakteren på siste prøve være avgjørende, selv om den ble 
svakere enn ved første korsvei. Komiteen har foreløpig ikke tatt endelig standpunkt til disse 
spørsmålene, og viser til delinnstilling II. 

4.7.4       Revisjon av individuell studieplan. Tap av studieplass 

Den foreslåtte studieordningen for bachelorgraden er basert på et organisert studieløp hvor 
alle studenter tar kursene i samme rekkefølge. Med denne modellen kan kursene legges opp 
på grunnlag av forutsetninger om visse forkunnskaper og et visst faglig nivå hos alle 
deltakerne. Dette betyr at det må settes forholdsvis strenge krav til den enkelte student med 
hensyn til å følge studieprogresjonen, hvis hun eller han skal beholde sin studieplass. 

Komiteen legger til grunn at det likevel må være et visst rom for ”etterregnskaper” for 
studenter som av ulike grunner ikke klarer å gjennomføre et kurs på det rette tidspunkt. Det er 
imidlertid like klart at det her må være en grense for hvor store avvik som kan aksepteres. 

For det første vil det strukturerte studieopplegget som foreslås for bachelorgraden, ganske 
enkelt ikke fungere for studenter som samtidig må bruke en vesentlig del av sin tid på ta opp 
igjen kurs og prøver de ikke har fått godkjent. Det vil derfor være behov for en revisjon av 
den individuelle avtale for slike studenter, hvor det settes opp et nytt, alternativt, studieløp 
som kan bringe ham eller henne ”i rute” igjen ved en utvidelse av tidsrammen for studiet. 

I mer ekstreme situasjoner vil det også kunne være spørsmål om tap av studieplass. Med den 
oppdeling i mindre studieenheter som foreslås, er en ikke uvesentlig del av kvalitetssikringen 
knyttet til studentens evne til å gjennomføre et ordnet studieløp innenfor en rimelig 
tidsramme. Denne kan settes lengre enn normaltiden, hvis studenten er deltidsstudent, men 
dette må da komme til uttrykk i den individuelle studieavtale i form av et ordnet opplegg som 
er tilpasset studentens rammebetingelser. I tillegg må vi kunne gi et visst rom for individuelle 
forsinkelser i fremdriften, men dette må da komme til uttrykk i at det settes opp en ny, 
revidert, individuell studieplan for studenten, som denne forplikter seg til å følge. 

Det må derfor gis bestemmelser om endring av studieavtalen, alternativt om tap av 
studieplass. Systemet må her være at studenter som av en eller annen grunn ikke får godkjent 
de kurs og prøver som hun eller han skulle ha tatt i følge ordinært studieløp, må få justert sin 
studieavtale slik at det fastsettes når og hvordan dette skal tas igjen. Det vil antakelig ikke 
være nødvendig å gi bestemmelser om noen absolutt grense for hvor store forsinkelser som 
kan aksepteres før studieplassen går tapt. I stedet kan det fastsettes som et alminnelig vilkår 
for å beholde studieretten at studiet gjennomføres i overensstemmelse med den individuelle 
studieplanen, eventuelt med de justeringer som er godkjent av fakultetet. Den som faller bak i 



progresjonen vil dermed måtte gå inn i en studieveiledning som munner ut i nye faste avtaler 
om hvilke kurs vedkommende skal følge, når og i hvilken rekkefølge. Med et slikt system er 
det lite trolig at vi blir sittende med særlig mange ”overliggere” som går mer eller mindre i 
stå. Veiledningsplikten og avtalemekanismen vil etter alt å dømme føre til at disse studentene 
selv vil innse at de bør avslutte jusstudiet. I denne forbindelse er det et vesentlig poeng at 
studenten jo vil ta med seg de avlagte studiepoengene over i eventuell annen utdanning, og i 
alle fall vil kunne få karakterutskrift av disse. Fallhøyden ved et avbrutt studium blir dermed 
vesentlig lavere enn i dag. 

4.7.5       Alternative prøvingsformer? 

Den foreslåtte studiemodell til bachelorgraden gir ikke rom for studenter som foretrekker å 
studere på ”gamlemåten”, altså med store tidsflater med selvstyrt studium, avsluttet med en 
større tradisjonell eksamen. Komiteen legger til grunn at de verdier som knytter seg til denne, 
”klassiske” frie studieformen, klart oppveies av fordelene ved et mer integrert lærings- og 
evalueringsmiljø, med definerte forpliktelser for studentene også under studieløpet, og krav 
om selvstendig egeninnsats. Fakultetet vil heller ikke kunne ta det større og mer omfattende 
pedagogiske ansvar for læringsmiljøet som foreslås i denne innstillingen, hvis vi samtidig 
skal opptrettholde dagens system med et ”fritt” studium som evalueres utelukkende ved hjelp 
av et mindre antall store eksamener. Vi vil ganske enkelt ikke kunne makte å gjennomføre de 
ambisiøse reformene som her foreslås, hvis det samtidig skal opprettholde det store og 
ressurskrevende eksamensapparatet vi i dag har. 

Hensynet til studenter som fortsatt ønsker en friere studieform må derfor vike for behovet for 
å skape et strukturert og gjensidig forpliktende studiemiljø som bedre kan fange opp og ta 
vare på det store flertall av studentene enn dagens ordning gjør det mulig. Ved denne 
avveiningen er det også et klart poeng at den foreslåtte modellen med et tett læringsmiljø med 
løpende evaluering, vil tilføre studentene kunnskaper og ferdigheter som ikke kan prøves fullt 
ut ved en ordinær skoleeksamen. I tillegg kommer så ressurshensynene. 

4.7.6       Privatisteksamen? 

Den foreslåtte reformen betyr også at den ”privatistordning” som vi kjenner i dag, hvor 
personer som ikke er opptatt på studiet, gjennomfører dette ved ulike typer kombinasjoner av 
egenstudium, deltakelse på åpne forelesninger og undervisning ved studieringer eller private 
institusjoner, vil bortfalle. Komiteen er klar over at det knytter seg ikke uvesentlige verdier til 
denne muligheten for å kunne skaffe seg utdanning og formell kompetanse. Vi mener 
imidlertid at det ville være galt om hensynet til denne gruppen skulle stå i veien for en 
kvalitetsreform av juristutdanningen slik som her er foreslått. 

Spørsmålet om hvorvidt, og tilfelle på hvilken måte det kan utformes et tilbud til dem som 
ønsker en jussutdanning, men som ikke kan følge studiet ved universitetet, må etter 
komiteens mening vurderes som en egen sak, etter at ny studieordning er vedtatt. Mye kan 
tale for at dette spørsmålet bør vurderes i et nasjonalt perspektiv, både når det gjelder faglig 
ansvar og med hensyn til praktisk gjennomføring. 

 

 

 



4.8      Studiemodell og fagsammensetning 
4.8.1       Utgangspunkter 

En reduksjon av studiets lengde fra 6 år (inkl. ex. phil. og juridisk forprøve) til 5 år (inkl. ex. 
phil. og forprøve) innebærer naturlig nok at man ikke kan tilby undervisning i samme omfang 
som tidligere. Enkelte fag er tatt ut sammen&SHY;liknet med dagens studieordning, i andre 
tilfeller er det lagt opp til en reduksjon av fagets omfang. Det er også eksempler på andre 
fagsammensetninger enn det man har i dagens studieordning. 

Det legges opp til en økt vanskelighetsgrad etter hvert som studiet skrider frem. Videre er det 
lagt vekt på at man på bachelornivå skal ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og juridiske 
ferdigheter til å kunne fungere i ulike stillinger i yrkeslivet uten at man er fullt utdannet som 
jurist. Sertifisert som ferdig utdannet jurist blir man først etter avlagt mastergrad. Blant de 
obligatoriske fagene her, finner vi strafferett og prosess, og innen privatretten; kolliderende 
rettigheter og gjelds&SHY;søknings&SHY;rett. Dette er fag som er sentrale for dommere, 
advokater og politijurister. 

Skal det være forsvarlig å redusere studiets lengde fra 6 til 5 år, er det en forutsetning, slik 
komiteen ser det, at studentene trekkes mer aktivt inn i undervisningen. Særlig i de første 
semestrene på bachelornivå legges det opp til at studentene jobber mer med oppgaveskriving 
enn det som kreves etter dagens studieordning. Men også mot slutten av studiet, i forbindelse 
med den valgfrie delen av mastergraden, er det forutsatt minst ett selvstendig skriftlig arbeid 
innenfor rammen av 15 sp. Ved å stille krav om obligatoriske skriftlige arbeider mener 
komiteen at den foreslåtte studieordning, bedre enn den eksisterende, fremmer evnen til 
selvstendig juridisk tenkning. Komiteen mener dessuten at en mer aktiv deltakelse fra 
studentenes side generelt vil ha en gunstig innvirkning på den enkeltes innlæring av 
fagstoffet. 

Omleggingen av undervisningen kan også legge forholdene til rette for at man prøver og 
evaluerer studentene på andre måter enn utelukkende ved de tradisjonelle skriftlige 
eksamener. Se nærmere pkt. 4.6 om læringsmåter og evaluering. 

I diskusjonen om fagsammensetningen etter den nye studieordningen har også 
internasjonalisering vært et sentralt tema. Jussens internasjonale karakter er søkt synliggjort 
gjennom fagbolkene ”norske og internasjonale rettslige institu&SHY;sjoner”, ”rettsstat og 
menneskerettigheter” og ”sammenliknende rett og retts&SHY;historie”. Innslag av 
internasjonal rett i studiet fremmer innsikt i rettssystemets dynamikk og bidrar til kritisk og 
reflektert syn på norske rettsregler, og vil også ha betydning m.h.t. bevisstgjøring av 
problemstillinger av metodisk karakter. Det vil som tidligere være en forutsetning at 
problem&SHY;stillinger av internasjonal karakter behandles der disse naturlig hører hjemme 
i de ulike fagdisiplinene, for eksempel innen kontraktsrett og prosess. Se nærmere 
innstillingens pkt. 4.6.8. 

Utformingen av de enkelte kursene må primært være faglærers ansvar. Det må her tas hensyn 
til både kursets innplassering i studiet, den vanskelighetsgrad det er rimelig å sikte seg inn på 
på dette trinn, og de personalmessige ressurser som det er grunn til å regne med vil stå til 
rådighet. I en situasjon preget av sterk underbemanning og knappe økonomiske ressurser, vil 
det ikke være mulig å realisere den ideelle pedagogiske modell som er skissert i denne 
innstillingen på mer enn et begrenset antall kurs, i praksis de første semestrene av 
bachelorgraden. For en hel del kurs vil elementet av selvstudium fortsatt måtte være 



fremtredende. Mappeevaluering vil således neppe kunne gjennomføres på alle kurs i 
overskuelig fremtid. 
Faglærerrollen vil ut fra dette endre karakter. Den vil ikke lenger være knyttet bare til 
arrondering av faget og utforming av eksamensoppgaver, samt egen undervisning. Faglærer 
vil være kursansvarlig¸ den person som tar stilling til opplegget av kursene i sine fag, og som 
er ansvarlig for koordinering av disse. Det betyr at faglæreransvaret for fremtiden bør knyttes 
til kursene, ikke til den rent systematiske inndeling av fagene. 
  
I det følgende skal gis en skisse for hvordan komiteen kan tenke seg den nye studieordningen 
blir utformet. Selv om elementer i denne skissen har vært drøftet med faglærere og andre 
sentrale personer, vil vi understreke at de utkast til kursbeskrivelser og litteraturlister som 
følger, bare er ment som eksempler og utgangspunkter for den videre diskusjon. I 
delinnstilling II vil vi komme tilbake med konkrete og endelige forslag fra vår side når det 
gjelder utformingen av kursene, etter at vi har foretatt en grundig gjennomgang av dette med 
faglærne. 

4.8.2       Bachelorgraden 

Bachelorgraden består av 6 semestre. Det legges ikke opp til noen organisert 
”avstigningsplattform” etter de 2-3 første semestrene slik som systemet er etter dagens 
grunnfag. De som abryter studiet vil imidlertid få med seg dokumenterte studiepoeng som 
kan inngå i andre bachelorgrader. Innen bachelorgraden vil det være en progresjon og økt 
vanskelighetsgrad i studiet. Med dette menes ikke at de fagene som kommer tidlig 
nødvendigvis er ”lette” fag. Progresjon i vanskelighetsgrad knytter seg primært til den 
undervisning som tilbys og hvilke krav og forventninger som kan stilles til studentenes 
prestasjoner på de ulike trinn. 

4.8.2.1      Første semester 

Første semester omfatter ex. phil. og juridisk forprøve samt forvaltningsrett I. 
Etter dagens ordning utgjør ex. phil og forprøven 5 vt hver, altså til sammen et semesters 
studium (10 vt). I St. meld. nr. 27 s. 37 legges det til grunn at, innenfor rammen av 
studiepoeng, vil ex. phil og ex. fac. (forprøven) hver gi uttelling på 10 sp. 
Studieordningskomiteen legger denne normeringen til grunn, hvilket innebærer at det gis rom 
for et 10 sp rent juridisk fag i det første semesteret i tillegg til ex.phil. og ex.fac. 
  

Komiteen anbefaler at begynnerstudentene tilbys undervisning tilsvarende 10 sp i 
forvaltningsrett I (saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven). Det legges til grunn at faget er 
egnet som et begynnerfag, og at det også kan trekkes tråder fra noen av de problemstillingene 
studentene gjøres kjent med i forbindelse med den juridiske forprøven. 

Målet må være å få etablert arbeidsgrupper allerede fra første semester, gjerne allerede i 
forbindelse med examen philosophicum og i hvert fall fra forprøvestudiet. Erfaringene med 
mappeevaluering i dagens førstesemestersstudium har vært gode. Evalueringen av forprøven 
på basis av bestått/ikke bestått bør opprettholdes, og den samme evalueringsformen må 
innføres for ex.phil. for å unngå at det gis gale signaler til studentene mht. den innbyrdes 
vektlegging av arbeidet på disse to kursene. Kurset i forvaltningsrett starter opp parallelt med 
kursene til forprøven og ex.phil., men intensiveres først etter at disse er avsluttet, etter at ca. 
2/3 av semesteret er gått. 



Forvaltningsrett I - Innføring. Saksbehandling i første instans. Taushetsplikt. Klage og 
omgjøring (10 sp). Forvaltningsrett I blir i omfang omtrent på samme størrelse som etter 
dagens studieordning (10 sp som tilsvarer ca. 300 sider tilrådd litteratur, mot 3 vt, som 
tilsvarer ca. 270 sider).  

I tilknytning til kurset holdes en kort forelesningsrekke (16 timer) med innføring i 
hovedproblemstillingene i faget. Kurset vil være fokusert på oppgaveløsning, skriftlig og 
muntlig. Evaluering vil skje som mappeevaluering hvor det gis en samlet karakter basert på: 
a) to oppgaver skrevet i løpet av kurset, b) muntlige prestasjoner og deltakelse i kurset, og c) 
en avsluttende prøve (4 t) med en praktisk oppgave. 
  

Litteratur: Ved vårsemesterets slutt skal det foreligge en ny innføringsbok i forvaltningsrett 
som vil passe både emnemessig og omfangsmessig. 
  

Det anbefales at faget forvaltningsrett I ikke i sin helhet presses inn på det første semesteret, 
men at undervisningen strekkes noe ut i tid, for eksempel fra ca. 1. november til ca. 20. 
januar. 

4.8.2.2      Andre semester 

I 2. semester legges det opp til undervisning i 30 sp privatrett fordelt med 10 sp på 
familierett, 10 sp på avtalerett og ugyldighet og 10 sp på fast eiendoms rettsforhold. 

Disse emnene bør ses som tre enheter, hver med egen evaluering. På alle disse kursene 
forutsettes gruppene fra første semester ført videre, og læringen baseres på en kombinasjon av 
gruppearbeid med skriftlige arbeider og på forelesninger. Evalueringen kan skje slik at en det 
gis en gradert karakter på grunnlag av deltakelse og innleverte arbeider, og det også gis en 
liten kunnskapstest etter hver enhet. 

Familierett (10 sp) undervises det i også til dagens 1. avdeling (6 vt med arverett, familierett 
og skifterett til sammen). Faget kan videreføres i den nye studieordningen med en slik 
tilpasning i tilrådd litteratur som anses nødvendig, men omfanget av faget vil bli omtrent som 
tidligere. I forbindelse med eksisterende IKT arbeidsgruppeundervisning til 1. avdeling, 
finnes utarbeidet en del oppgaver i familierett. 

Avtalerett og ugyldighet (10 sp) foreslås noe redusert i forhold til dagens kontraktsrett I 
(som er normert til 4 vt, dvs. ca. 360 sider tilrådd litteratur mot ca. 300 sider ved 10 
sp). Studieordningskomiteen anbefaler at man vurderer om fullmakt er et tema som kan tas 
ut. Ellers kan man i hovedsak benytte samme tilrådde litteratur som etter dagens ordning (Jo 
Hov: Avtaleslutning og ugyldighet). Også i forhold til avtalerett og ugyldighet vil man kunne 
bygge videre på oppgavesamlingen som brukes i forbindelse med IKT arbeidsgrupper (slike 
oppgaver er under utarbeidelse V –02). 

Fast eiendoms rettsforhold (10 sp) er et fag som inneholder noe statisk tingsrett og noe 
kontraktsrett omkring fast eiendom. Som tilrådd litteratur (til sammen ca. 300 sider ) kan her 
tenkes brukt Thor Falkanger, Fast eiendoms rettsforhold. 

4.8.2.3      Tredje semester 

Norske og internasjonale rettslige institusjoner (20 sp). Metode (10 sp).  



Det holdes to parallelle kurs. 

Kurset i norske og internasjonale rettslige institusjoner er en nyskapning ved den nye 
studieordningen. Faget består dels av en videreføring av statsrett I, men noe mer strammet 
opp og komprimert. Det foreslås at det legges mer vekt på de internasjonale aspektene. Dette 
faget gjennomføres etter samme modell som de mindre kursene i første og andre semester, 
ved en kombinasjon av gruppearbeid med skriftlige arbeider og forelesninger, med en 
avsluttende kunnskapsprøve. Faget skal gi kjennskap til de viktigste nasjonale og 
internasjonale institusjoner for regelproduksjon og rettsanvendelse, altså til rettssystemets 
konstituerende elementer. Utgangspunktet tas i den norske forfatningens regler om statens 
overordnede organer, deres respektive kompetanseområder og de prosedyrer og 
begrensninger som gjelder for den offentlige myndighetsutøvelse. 

Dette bygges ut med to internasjonale aspekter. For det første den tradisjonelt 
folke&SHY;rettslige, med fokus på alminnelige prinsipper og regler om statenes 
inn&SHY;byrdes forhold (i vid forstand), en oversikt over de viktigste materielle 
folke&SHY;retts&SHY;lige grensene for myndighetsutøvelse, og en presentasjon av sentrale 
internasjonale organisasjoner og institusjoner. For det andre – og i forlengelsen av det første – 
omfatter faget en introduksjon til EØS/EU-retten, med særlig vekt på de etablerende 
elementer i traktatgrunnlaget, på beslutningsprosessene, og på kompe&SHY;tansefordelingen 
mellom de nasjonale myndigheter og institusjonene under EØS/EU. 

Parallelt med kurset i norske og internasjonale rettslige institusjoner følger studentene et kurs 
i juridisk metode, med fokus på praktiske rettsanvendelsessituasjoner. I første del av dette 
får studentene en innføring i grunnleggende trekk ved juridisk problemløsning og metode ved 
en kombinasjon av en oversiktsforelesning og diskusjon i gruppene. I fortsettelsen skal 
studentene løse og diskutere praktiske rettsanvendelsesproblemer. Dette kan skje ved 
skriftlige presentasjoner, muntlige fremleggelser – individuelle eller basert på arbeid i mindre 
grupper, eller ”rettssaker” hvor to mindre grupper får i oppgave å prosedere en sak og en 
tredje ansvaret for å avsi dom. Dette kurset er et redskapskurs og evalueres som bestått/ikke 
bestått på grunnlag av deltakelsen i kurset. Studentene forusettes å lese den anbefalte litteratur 
i rettskilde- og metodelære i løpet av kurset, og bruke stoff fra denne, men det arrangeres 
ingen kunnskapsprøve i den rent teoretiske problemforståelsen. 

• •       På sikt bør det utarbeides nye og tilpassede læremidler. Eksisterende 
litteratur kan imidlertid brukes inntil videre, for eksempel følgende:Johs. 
Andenæs, Statsforfatningen i Norge, §§ 1–9, 14–17 og 20–47 (275 sider). 

• •       Morten Ruud og Geir Ulfstein, Innføring i folkerett, med unntak av kapittel 
6 punkt 4–7, og kapittel 12–14 (200 sider). 

• •       Ruth Nielsen, EU-Ret kapittel 1–4 (170 sider). 
• •       Per Stavang, EØS-avtalen, EØS-institusjonane og Grunnlova § 93 (59 

sider). 
• •       Erik Boe, Innføring i juss Del 1-3 (330 sider).  

  
Noen av oppgavene som er utarbeidet til IKT-arbeidsgruppesamlingene i statsrett I vil kunne 
videreføres under den nye studieordningen. 

4.8.2.4      Fjerde semester 

For de neste tre semestrene i bachelorstudiet, bør hovedmodellen være som for de første 
semestrene: Læringen skal skje i arbeidsgrupper med mye skriving. I tillegg kommer 



forelesningene. Evalueringen bør også for de fleste fagene skje ved en kombinasjon av 
tellende deltakelse og noen enkeltprøver med kontrollert gjennomføring. Hvor langt denne 
målsettingen vil la seg realisere også for denne del av studiet, vil imidlertid i vesentlig grad 
være et ressursspørsmål, og i en overgangsperiode vil det etter alt å dømme være nødvendig 
med et enklere pedagogisk tilbud med mindre omfattende lærerdeltakelse i 
gruppeundervisningen. 
Det foreslås at fjerde semester i bachelorstudiet består av fagene forvaltningsrett II, 
erstatningsrett samt sammenlignende 
 rett og rettshistorie. Hvert av fagene er normert til 10 sp. 
  

Forvaltningsrett II Kompetanse. Rettsvirkninger (10 sp) blir noe beskåret sammenlignet 
med dagens ordning der faget er normert til 5 vt. Dette tilsier en reduksjon fra ca. 450 sider 
tilrådd litteratur til ca. 300 sider. 
  

Emner for faget er kompetanseforholdene innenfor forvaltningen og avgrensningen av 
forvaltningsorganenes kompetanse i forhold til borgerne, - herunder de rettslige kravene til 
utøvelsen av forvaltningsskjønnet (”forvaltningens frie skjønn”), og reglene om ugyldighet, 
håndheving av og kontroll med forvaltningsvedtak. 
Sentrale temaer er: 

• •       Organisasjons- og instruksjonsmyndighet i forvaltningen 
• •       Myndighetsfordeling og kompetanseforhold innenfor forvaltningen, 

herunder reglene om delegasjon av forvaltningsmyndighet 
• •       Bevilgningsmyndighet og kompetanse til å påføre det offentlige 

økonomiske forpliktelser 
• •       Kravene til det rettslige hjemmelsgrunnlaget for forvaltningens avgjørelser 

og faktiske handlinger 
• •       Rettslige skranker for og krav til forvaltningens skjønnsutøving i spørsmål 

som ikke er rettslig normert 
• •       Avtaler i forvaltningsretten. 
• •       Støtte, tjenesteytelser og monopolisert forretningsvirksomhet 
• •       Tyngende tilleggsvilkår i forvaltningsvedtak 
• •       Forvaltningsmessig kontroll med forvaltningens virksomhet. 
• •       Folkerettslige forpliktelser som setter skranker for utøving av 

forvaltningsmyndighet  
• •       Domstolskontroll med forvaltningens avgjørelser 
• •       Når blir er forvaltningsvedtak ugyldig, og hvilke rettslige konsekvenser har 

dette? 
  
Den fremstilling som totalt sett passer best inn i dette opplegget er: 
Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, 6. utg., Oslo 1997-99 (dekker 
eksamenskravene.), kap. 816 og 30-35, til sammen 311 s. 
Målsettingen er imidlertid at vi i løpet av et år eller to skal ha vår ”egen” bok som dekker 
eksamenskravene. 
  
Erstatningsrett (10 sp) blir også mindre i omfang enn etter dagens ordning (5 vt), med andre 
ord også her en reduksjon fra ca. 450 til 300 sider tilrådd litteratur. Med en ramme på 10 



studiepoeng bør faget begrenses til læren om ansvarsgrunnlag og læren om 
årsakssammenheng. 

Hovedlitteraturen bør være på ca. 300 sider. Tar vi dagens hovedlitteratur i faget som 
utgangspunkt (Nygaard: Skade og ansvar), dekker innledningen til faget de ca. 50 første 
sidene og kapitlene om ansvarsgrunnlag og årsaksvilkår til sammen ca. 200 sider. Det kan da 
være rom for ca. 50 sider i tillegg om noen enkeltemner.Sammenliknende rett og 
rettshistorie (10 sp).  Faget bør gi kjennskap til de store ”rettsfamiliene” og fremveksten av 
dem, særlig med det formål å gi bakgrunn for bedre forståelse av internasjonal og 
overnasjonal rett, reglene om rettsvalg og arbeidet for rettslig tilnærming over landegrensene. 
Faget bør også gi kjennskap til grunnleggende trekk i rettssammenlignende metode. 

Hovedlitteraturen bør være på ca. 300 sider. I Anners: Den europeiske rettens historie utgjør 
kap. 13–25 (Den nyere tid, 1500–1800: Fra rasjonalistisk naturrett til Code Civil og Den 
nyere tid, 1500–1800 Fra den historiske skolen til rettspositivismens lovverk) ca. 190 sider. 
Lando: Kort indføring i komparativ ret er på total ca. 100. Til sammen blir det 290 sider. 

4.8.2.5      Femte semester 
Det foreslås at femte semester består av to 15 sp fag, nemlig rettsstat og menneskerettigheter 
og rettskilde- og metodelære II. 
  
Rettsstat og menneskerettigheter (15 sp). Siktemålet med faget er å gi kjennskap til 
allmenne, menneskerettslige problemer, prinsipper og regler knyttet til grensene for offentlig 
myndighetsutøvelse vis-à-vis private. Faget konsentrerer seg om tre hovedtemaer: 
 

• •       Innføring i menneskerettighetstenkningen, og oversikt over ulike 
rettig&SHY;hets&SHY;typer, beskyttelsesnivåer og 
gjennomføringsmekanismer, nasjonalt og internasjonalt. 

• •       Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 
• •       Gjennomføringen i norsk rett, med fokus på Grunnlovens 

menneskerettighetsvern og menneskerettighetskonvensjonenes status og 
gjennomslagskraft i norsk rett. 

• •         
Utvalget legger til grunn at det etter hvert utarbeides særskilt litteratur for kurset. Inntil videre 
kan eksisterende litteratur – herunder litteratur på engelsk, dansk eller svensk – brukes. 
Undervisningen foreslås samlet i ett kurs, med avsluttende evaluering. 
  
Rettskilde- og metodelære II (15 sp). Faget tar sikte på å gi en dypere teoretisk forståelse av 
juridisk argumentasjon og de premissene denne bygger på. Formålet er å gi studentene evne å 
forstå, utforme og kritisere rettslig argumentasjon i vanskelige spørsmål ut fra den særegne 
type rasjonalitet og den spesielle verdiplattform som jussen bygger på. 
  
Litteratur: 
  
Her er vi i en litt vanskelig situasjon, fordi den nyeste og på mange punkter mest moderne 
fremstillingen, Nygaard, Rettsgrunnlag og standpunkt, er skrevet med sikte på privatretten. 
Den dekker likevel det meste av eksamenskravene, men må suppleres på noen punkter med 
kapitler fra Eckhoff og Helgesen, Rettskildelære. 



• •       Eckhoff og Helgesen, Rettskildelære, kap 1 Innledning (24 s) 
• •       Nygaard, Rettsgrunnlag og standpunkt (343 s) 
• •       Eckhoff og Helgesen, Rettskildelære, kap 9 Andre myndigheters praksis 

(30 s) og kap. 12 (40 s) 
• •       Utenlandske og internasjonale rettskildefaktorer (50 s). 

I alt 447 s. 
  
4.8.2.6      Sjette semester 

I sjette semester foreslås undervisning i en større privatrettsbolk, kontraktsrett og pengekrav 
(25 sp) samt oversikt over enkelte utvalgte emner samlet i faget oversikt over utvalgte emner 
(5 sp). 
  

Kontraktsrett og pengekrav (25 sp). Kontraktsretten utgjør den ene av to hoveddeler i 
formueretten. Faget kontraktsrett bør gi en grundig innføring i kjøpsretten, som den viktigste 
kontraktstypen, og dessuten i generelle regler om oppfyllelse og avvikling av 
kontraktsforhold og om misligholdslæren. Hovedlitteraturen bør være på ca. 750 sider. 
Gjeldende hovedlitteratur har en fremstilling av kjøpsretten som samtidig trekker linjene til 
andre kontraktstyper og generelle kontraktsspørsmål (Krüger: Norsk kjøpsrett). Tas de 
innledende avsnittene med, utgjør bokens hoveddel (§§ 1–21) ca. 580 sider. 
  

De generelle reglene om skyldforhold (oppgjør, fellesheftelse, foreldelse m.m.) passer 
sammen med kontraktsretten. De senere årene har disse emnene vært behandlet sammen med 
regler som er spesielle for pengekrav, og betegnelsen ”pengekravsrett” er beholdt her. I 
Torvund: Pengekravsrett utgjør del I–VI og VIII (introduksjon til pengekravsretten, oppgjør 
av pengekrav og betalingsformidling, motregning, oppgjørskorreksjon, mislighold av 
pengekrav, fellesheftelse, kausjon og regress, foreldelse av pengekrav) ca. 180 sider. 
Til sammen blir dette 760 sider. 

Oversikt over utvalgte emner (5 sp). Dette faget står i en særstilling. Faget skal gi oversikt 
over en rekke områder som ikke dekkes av studiet for øvrig. Meningen er at studentene skal 
få tilstrekkelig kunnskap til at de kan orientere seg i fagene for eksempel i forbindelse med en 
praktisk oppgave i gruppearbeidet (som når en sak i forvaltningsretten eller kontraktsretten 
reiser enkelte arbeidsrettslige spørsmål). Det er neppe tjenlig å sette av deler av 
gruppearbeidet bare til oversikt over utvalgte emner. Fakultetet bør søke å arrangere 
forlesninger over enkelte av emnene, gjerne ved eksterne forelesere med høy kompetanse på 
området. For andre emner vil selvstudium være tilstrekkelig. Evaluering bør skje ved en enkel 
kunnskapstest med bestått/ikke-bestått som resultat. 
Når det gjelder tilrådd litteratur, foreslås fremstillingen i Knophs oversikt over norsk rett for 
de enkelte temaenes vedkommende. 
Ettersom kurset kun er ment å gi oversiktskunnskaper om de ulike emnene, legges det opp til 
større antall sider enn det antall studiepoeng i utgangspunktet skulle tilsi. 
Som emner i faget oversikt over utvalgte emner foreslås følgende: 

Emne Sidetall i Knoph (som eksempel) 
Arverett 26 

Immaterialrett 38 



Sammenslutningsrett 38 

Arbeidsrett 38 

Sosialrett med trygderett 44 

Konkurranse- og markedsføringsrett 22 

Plan- og bygningsrett 14 

Miljørett 29 

Skatterett 19 

Til sammen 268 

  

4.8.3       Mastergraden 
  

4.8.3.1      Hovedstruktur 

Mastergraden er foreslått oppdelt i en obligatorisk del på et studieår (to semestre) samt en 
valgfri del som også utgjør et studieår. 
I masterstudiet er det antakelig vanskelig å opprettholde faste arbeidsgrupper. Ikke alle 
studenter går videre til masterdelen, og enkelte kan ha opphold i studiet mellom bachelor- og 
masterdelen. Komiteen ser det som en fordel om opplegget for de to obligatoriske 
kursblokkene – formuerett II og strafferett/rettergang – kan være mest mulig fast. Det 
innebærer at studentene skal følge samme gruppe hele kursblokken. Derimot bør det 
antakelig være adgang til å ta kursene i ulik rekkefølge og til å velge på hvilket tidspunkt i 
studiet man vil ta de valgfrie innslagene, herunder evt. utenlandsopphold. Det vil gjøre det 
lettere å legge skriftlig arbeid, valgemner og utenlandsopphold inn på det trinn i studiet som 
de passer best praktisk og emnemessig. Studentene bør også kunne fordele valgemnene på 
forskjellige semestre. For valgemnene vil læringsformene måtte variere. Enkelte valgemner 
kan være basert på forelesninger, eventuelt med eksterne forelesere, mens arbeid i selvstyrte 
grupper kan være viktige innslag i andre emner. Evalueringen bør også kunne variere, fra en 
tradisjonell ”skoleeksamen” til hjemmeeksamen og selvstendige skriftlige arbeider. 
Hjemmeeksamen er allerede i dag i bruk i enkelte valgemner. Det vil også kunne være aktuelt 
å tilby valgemner som skrivekurs, deltakerne skal utforme hvert sitt selvstendige skriftlige 
arbeid på grunnlag av løpende veiledning og diskusjon i gruppen. 

  

4.8.3.2      Obligatorisk del 
  

Alminnelig formuerett (20 sp).  Alminnelig formuerett bør gi grundig kjennskap til reglene 
om eiendomsretten og de begrensede rettigheter til formuesgodene, reglene om kollisjon 
mellom flere rettigheter i samme formuesgode og reglene om gjeldsforfølgning. I noen grad 
blir faget en videreføring og utdypning av faget fast eiendoms rettsforhold i bachelorstudiet.  
  



Hovedlitteraturen bør være på ca. 600 sider. Med utgangspunkt i tilgjengelige læremidler, kan 
faget settes sammen slik: 

- Falkanger: Tingsrett §§ 1 og 2 (Innledning, Eiendomsrett og begrensede rettigheter) ca. 45 
sider 

- Lilleholt: Godtruerverv og kreditorvern kap. 1–5 (dekker godtroerverv) ca. 150 sider 

- Brækhus: Pant og annen realsikkerhet avsnitt 20–211.3, 212–213.2, 213.7–214 (oversikt, 
kontraktspant med unntak av ledninger, skip, fly, verdipapirer, innløsningspapirer, leieretter 
og fondsaktiva) 

- Andenæs: Konkurs Del I–IV (Innledning, Beslagsretten i forhold til skyldneren, 
beslagsretten i forhold til tredjemann, omstøtelse) ca. 300 sider 

Dette utgjør ca.  623 sider. Etter hvert bør panterettsdelen erstattes med litteratur som er bedre 
tilpasset det nye omfanget emnet har fått. 

  
Strafferett og rettergang (40 sp). Kurset i strafferett og rettergang er studiets største. 
Utformingen er fra Komiteens side basert på den nære, indre faglige sammenhengen det er 
mellom henholdsvis strafferett og straffeprosess, og straffeprosess og sivilprosess. De 
pedagogiske ufordringer og muligheter som ligger i disse forbindelser kan antagelig best 
ivaretas ved at sammenhengene betones både i undervisning og evaluering, formelt og reelt. 
Komiteen ser bl.a. for seg en felles avsluttende evaluering i form av to dagers skoleeksamen 
(hvorav minst en skal være en praktisk oppgave). 
  
Strafferett (20sp) viderefører faget strafferett fra den nåværende studieordningen med de 
omlegginger og den reduksjon som er nødvendig av hensyn til omfang og tilpasning til 
studiet for øvrig. Strafferett er i dag normert til 8 vt (720 sider tilrådd litteratur). Tilrådd 
litteratur ved 20 sp. vil tilsvare 600 sider. 
  
Rettergang (20 sp) skal gi kjennskap til prosessrettens egenart og grunnprinsipper, og de 
alminnelige behandlingsregler for straffesaker og sivile saker – med hovedvekt på 
saksbehandlingen i første instans. Prosessrettens internasjonale dimensjoner, og 
reformspørsmål, bør stå sentralt. Rettergang er etter dagens studieordning normert til 9 vt (ca. 
810 sider tilrådd litteratur). Tilrådd litteratur ved 20 sp. tilsvarer ca. 600 sider. Som mulig 
litteratur i faget nevnes Jo Hov, Rettergang I–III, med de tilpasninger som er nødvendige av 
hensyn til omfang. 

  

4.8.3.3      Valgfri del 

Studieordningskomiteen foreslår at den valgfrie delen skal være av to semestres omfang. På 
denne måten legges forholdene til rette for at studentene kan velge å ta en mastergrad i 
utlandet. 
Komiteen legger til grunn at fakultetet bare godkjenner mastergradsstudier i utlandet som 
holder tilstrekkelig nivå slik at det kan tilpasses den nye studieordningen. I dette ligger at et 
masterstudium ved et utenlandsk universitet må inneholde vilkår om skriftlig, selvstendig 
arbeid av (noenlunde) tilsvarende omfang som hos oss. 
Når mastergraden tas ved vårt fakultet, inngår valgemner og/eller utenlandsopphold i et 



omfang tilsvarende 60 sp. Studenten skal i løpet av det siste studieåret produsere et 
selvstendig skriftlig arbeid tilsvarende minst 15 sp, jfr. foran under 4.6.7. 
Når det gjelder valgemnene, vil mange av dagens valgfag fremdeles være aktuelle etter den 
nye studieordningen. I tillegg ligger det til rette for at fag som det ikke er plass til blant de 
obligatoriske fagene etter ny ordning, nå vil kunne tilbys som valgfag (for eksempel arverett, 
skatterett, trygderett). Og som tidligere gjelder at nye valgemner kan komme til i takt med 
behov for nyskapninger og også i takt med den kompetanse de vitenskapelig ansatte har 
bygget opp. 

5        Studieordningen av 2003 - oppstart og 
overgangsordninger 
Spørsmålet om hvor raskt man kan iverksette ny studieordning og hvilke 
overgangsmuligheter det skal være mellom gammel og ny studieordning er dels et faglig, dels 
et ressursmessig spørsmål. Komiteen legger til grunn at det med en viss fleksibilitet faglig 
sett vil være mulig med en rask oppstart av ny studieordning og en ganske rask overslusing av 
studenter fra gammel til ny ordning, uten at noen blir skadelidende. Dette har imidlertid en 
ressursmessig side, som komiteen ikke har hatt mulighet til å finregne på. Oppstillingene 
nedenfor er basert på en skisse utarbeidet av utvalgets leder. Den er ment som en rent teknisk 
oppstilling, og innebærer ikke noe realitetsstandpunkt med hensyn til hvor raskt og hvordan 
ny studieordning skal iverksettes, og hvilke overgangsordninger som skal vedtas. I tråd med 
fakultetsstyrets vedtak 19. mars 2002 tar denne skissen utgangspunkt i oppstart av ny 
studieordning høsten 2003. 

5.1      Studieløp 
5.1.1       Oversikt 
Forutsetninger: Raskest mulig slusing over i ny ordning. Færrest mulig særlige 
undervisningstiltak for overgangsstudenter. 
  

Kull H03 V04 H04 V05 H05 V06 H06 V07 H07 V08 

A. 

Oppt.H03 1. sem. 2. sem 3. sem. 4. sem 5. sem 6.sem BJ Masterst. Masterst. Masterst MJ 

B. 

Oppt.V03 1. avd. 1.avd. eks 4. sem. 6. sem. 5. sem.BJ Masterst. Masterst. Masterst MJ   

C1, 

Oppt. f V03 1. avd. eks. 4. sem. 5. sem. 

6. sem 

BJ Masterst. Masterst. Masterst. MJ     

eller: 

C2. 1. avd. eks. 2. avd. 
2. avd. 
eks. 

6. sem.A 

BJ Masterst. Masterst. Masterst. MJ     

eller: 

C3. 

1. avd. 

eks 2. avd. 
2. avd. 
eks. 3. avd. 3. avd. 

3. avd. 

eks. 

Ma.st. 

 -af 

M.st. 

-af MJ 

  

D1: 2. avd. 2. avd. eks. 6. semA Masterst. Masterst. Masterst. MJ       



1. avd. V03 BJ 

eller: 
D2. 2. avd. 2 avd. eks. 3. avd. 3. avd. 

3. avd. 

eks. 

Ma.st. 

 - af 

Mas.st. 

- af MJ     

E.1: 

1.avd. f. V03 2. avd. eks. 
6. sem.A 
BJ Masterst. Masterst. Masterst. MJ   

  

    

eller: 

E2. 2. avd. eks. 3. avd. 3. avd. 

3. avd. 

eks. 

Ma.st. . 

- af 

Ma.st. 

- af MJ 

  

    

F1: 

2. avd. V03 åpent 
6. sem.A 
BJ Masterst. Masterst. Masterst. MJ   

  

    

eller: 

F2 3. avd. 3. avd. 

3avd. 

eks. 

Ma.st. 

- af 

Ma.st. 

 - af MJ   

  

    

G1; 

2. avd. H02 åpent 
6. sem.A 
BJ Masterst. Masterst. Masterst. MJ   

  

    

eller: 

G2 3. avd. 

3. avd. 

eks. Masterst. Masterst. MJ     

  

    

H: 

2.avd. f. H02 

3. avd. 

eks. Ma.st. - af 
Ma.st. - 
af MJ       

  

    

I: 

3. avd. f. H03 

Ma.st. 

- af Ma.st. - af MJ         

  

    
  

5.1.2       Kommentarer til studieløp 
  
(A)      Studenter opptatt H 03 går inn på ny studieordning. 
 B)      Studenter som ble opptatt V 03, fullfører 1. avd. gammel ordning V04, og går 
deretter inn på ny ordning, men da slik at rekkefølgen på kursene stokkes. Høsten 04 får de 4. 
semesterkursene som et spesialtilbud. Deretter tar de 6. og 5. semesteroppleggene hhv. V05 
og H05. 

Faglige konsekvenser: 
  

1. semesterkurs Ex.ph, forpr., fvr. I Dekket inn 

2. semesterkurs Fam.r., Avt.&ug., Fast. eiend Mister fast eiendom 

3. semesterkurs Rettsl. inst., Metode Dekket inn 

  

Disse studentene må ta fast eiendoms rettsforhold som ”obligatorisk valgemne” til 
masterdelen. 



 (C)            Studenter som ble opptatt før V03, men som ikke har tatt 1. avdeling. 

 Alternativ C1: Studentene fullfører 1. avd. H 03, Deretter kan disse studentene sluses over 
på ny ordning ved at de tar 4., 5. og 6. semesterkurs fortløpende. 
Faglige konsekvenser: 
  
1. semesterkurs Ex.ph, forpr., fvr. I Dekket inn 

2. semesterkurs Fam.r., Avt.&ug., Fast. eiend Mister fast eiendom 

3. semesterkurs Rettsl. inst., Metode Dekket inn 

  

Også disse studentene må med dette opplegget ta fast eiendoms rettsforhold som 
”obligatorisk valgemne” til masterdelen. 

Alternativ C2: 
Opplegget ovenfor forutsetter at vi har kapasitet til å starte opp med tilbud i 4. 
semesterkursene (erstatningsrett, sammenlignende rett og rettshistorie, og forvaltningsrett II) 
V04 (skal ellers tilbys første gang – som et særtilbud H04, og som normalopplegg V05), og 5. 
semesterkursene (rettsstat og menneskerettigheter, og rettskilde- og metodelære) H04 (skal 
ellers tilbys første gang H05). Med den utsettelse av iverksettelsen som fakultetsstyret når har 
vedtatt, bør vi vel makte dette. I motsatt fall må disse studentene sluses inn på 2. avd. gammel 
ordning med eksamen H04. 
  
Etter 2. avd. kan disse studentene V05 tilbys et spesialopplegg (6. sem.A) bestående av to 
kurs á 15. sp. i hhv. kontraktsrett og rettsstat og menneskerettigheter, og går deretter over på 
mastergradsstudiet. 

Faglige konsekvenser: 
  

1. semesterkurs Ex.ph, forpr., fvr. I Dekket inn 

2. semesterkurs Fam.r., Avt.&ug., Fast. eiend Dekket inn 

3. semesterkurs Rettsl. inst., Metode Dekket inn 

4. semesterkurs Erstatn., Sml.r.& rh., fvr.II Mister sml.r.&rh. og fvr.II 

5. semesterkurs Rettst.&m.rett, Rettsk.&met Mister rettsk.&met 

6. semesterkurs Kontr.r. og penge.r., 
Oversiktsemner 

Mister oversiktsemner 

Disse studentene må ta sammenlignende rett og rettshistorie, forvaltningsrett II og rettskilde- 
og metodelære (tils. 35 sp.) som ”obligatoriske valgemner” på mastergraden. 

  

 



Alternativ C3: 

Alternativet C2 ovenfor forutsetter at vi kan tilby to 15 sp. kurs i hhv. rettsstat og 
menneskerettigheter og kontraktsrett til denne gruppen V05. Dette er kurs som etter 
normalopplegget først skal gis hhv. H05 og V06 (kontraktsrett som del av kurs i kontrakts- og 
pengekravsrett). Hvis vi ikke finner at vi makter det, kan vi i stedet la disse studenten ta også 
3. avd. gammel ordning V05, og deretter gå over på masterstudiet. 

  

Faglige konsekvenser: 

1. semesterkurs Ex.ph, forpr., fvr. I Dekket inn 

2. semesterkurs Fam.r., Avt.&ug., Fast. eiend Dekket inn 

3. semesterkurs Rettsl. inst., Metode Dekket inn 

4. semesterkurs Erstatn., Sml.r.& rh., fvr.II Mister sml.r.&rh. og fvr.II 

5. semesterkurs Rettst.&m.rett, Rettsk.&met Mister rettsk.&met 

6. semesterkurs Kontr.r. og penge.r., 
oversiktsemner 

Mister oversiktsemner 

 

På masterstudiet vil disse studentene bli fritatt for alminnelig formuerett (20 sp.), men må at 
sammenlignende rett og rettshistorie, forvaltningsrett II og rettsstat og menneskerettigheter 
(tils. 30. sp.)som ”obligatoriske valgemner”. 

(D)     Studenter som tar 1. avd. V03 
Alternativ D1: 

Studentene tar 2. avd. gammel ordning V04. H04 kan disse studentene gis et spesialtilbud 
(”6A”) basert på et 15 sp. kurs i kontraktsrett og 15 sp. rettsstat og menneskerettigheter. 
Rettsstat og menneskerettigheter er det samme som ellers inngår i 5. semesteropplegget. 
Kontraktsrettskurset er et særtilbud til disse studentene. Det vil ellers inngå som del av 6. 
semesterkurs i kontraktsrett og pengekravsrett (25 sp.). Pengekravsrett har disse studentene 
allerede hatt til 2. avd. 

Faglige konsekvenser: 
  

1. semesterkurs Ex.ph, forpr., fvr. I Dekket inn 

2. semesterkurs Fam.r., Avt.&ug., Fast. eiend Dekket inn 

3. semesterkurs Rettsl. inst., Metode Dekket inn 

4. semesterkurs Erstatn., Sml.r.& rh., fvr.II Mister sml.r.&rh. og fvr.II 

5. semesterkurs Rettst.&m.rett, Rettsk.&met Mister rettsk.&met 

6. semesterkurs Kontr.r. og penge.r., Mister oversiktsemner 



oversiktsemner 

  

Disse studenten må ta sammenlignende rett og rettshistorie, forvaltningsrett II og rettskilde og 
metodelære (tils. 35 sp.) som ”obligatoriske valgemner”. 

 Alternativ D2: 

Alternativ D1 forutsetter altså at vi har på kurs spesialtilbud i rettsstat og menneskerettigheter 
og i kontraktsrett H04. Dette krever en ekstra ressursinnsats, og vi må overveie dette før vi 
går ut med et slikt tilbud. Vi kan i stedet la disse studentene ta 3. avd. gammel ordning i 
semestrene V05, H05 og V06, for så å gå over på masterstudiet H06. Der blir de fritatt for 
alminnelig formuerett (20 sp.). 

  
Faglige konsekvenser: 
  
1. semesterkurs Ex.ph, forpr., fvr. I Dekket inn 

2. semesterkurs Fam.r., Avt.&ug., Fast. eiend Dekket inn 

3. semesterkurs Rettsl. inst., Metode Dekket inn 

4. semesterkurs Erstatn., Sml.r.& rh., fvr.II Mister sml.r.&rh. og fvr.II 

5. semesterkurs Rettst.&m.rett, Rettsk.&met Mister rettsk.&met 

6. semesterkurs Kontr.r. og penge.r., 
oversiktsemner 

Mister oversiktsemner 

  

Disse studentene må ta sammenlignende rett og rettshistorie, forvaltningsrett II og rettsstat og 
menneskerettigheter (tils. 30 sp.) som ”obligatoriske valgemner” til mastergraden. 

 E.                Studenter som har tatt 1. avd. før V03 

 Alternativ E1: 
Studentene tar 2. avd. gammel ordning H03, og kan V04 gis et særlig semestertilbud (”6A”) 
bestående av kontraktsrett (15 sp., spesialopplegg), og rettsstat og menneskerettigheter (15 sp. 
(samme kurs som til 5. sem.) 
  
Faglige konsekvenser: 
  
1. semesterkurs Ex.ph, forpr., fvr. I Dekket inn 

2. semesterkurs Fam.r., Avt.&ug., Fast. eiend Dekket inn 

3. semesterkurs Rettsl. inst., Metode Dekket inn 

4. semesterkurs Erstatn., Sml.r.& rh., fvr.II Mister sml.r.&rh. og fvr.II 



5. semesterkurs Rettst.&m.rett, Rettsk.&met Mister rettsk.&met 

6. semesterkurs Kontr.r. og penge.r., 
oversiktsemner 

Mister oversiktsemner 

Disse studenten må at sammenlignende rett og rettshistorie, forvaltningsrett II og rettskilde og 
metodelære (tils. 35 sp.) som ”obligatoriske valgemner til mastergraden. 

Alternativ E2 

Alternativ E1 forutsetter altså at vi har på kurs spesialtilbud i rettsstat og menneskerettigheter 
og i kontraktsrett V04. Hvis dette viser seg å bli vanskelig av ressursmessige grunner, kan vi i 
stedet la disse studentene ta 3. avd. gammel ordning i semestrene V04, H04 og V05, for så å 
gå over på masterstudiet H05. Der blir de fritatt for alminnelig formuerett (20 sp.), men må ta 
sammenlignende rett og rettshistorie, forvaltningsrett II og rettsstat og menneskerettigheter 
(tils. 30 sp.) som ”obligatoriske valgemner”. 

  

F.                Studenter som har tatt 2. avd. V02  

Alternativ F1: 
Disse studentene vil ikke ha noe tilbud på ny ordning H03. De vil imidlertid likevel kunne 
spare tid ved å bruke dette semesteret til å ta valgemner som vil bli godskrevet dem i 
masterstudiet, for deretter å gå over til BJ ved å ta samme semesteropplegg (”6A”) V04 som 
de som tar 2. avd. H03, hvis vi ser oss i stand til å tilby dette. 
  
Faglige konsekvenser blir da de samme som for de som tar 2. avd. H03 (1. avd. H02). 
  
Alternativ F2: 

Disse studentene kan imidlertid i stedet ta 3. avd. med start H03. De vil i så fall i neste 
omgang spare 20 sp. på masterdelen ved at de fritas fra alminnelig formuerett her, men må ta 
sammenlignende rett og rettshistorie, forvaltningsrett II og rettsstat og menneskerettigheter 
(tils. 30 sp.) som ”obligatoriske valgemner”. 

 G.               Studenter som har tatt 2. avd. H 02 
  
Alternativ G1: 
Disse studentene vil. hvis de ønsker det, kunne bruke H 03 til å ta valgemner, og V04 henge 
seg på ny studieordning med et opplegg ”6. sem.A” for studenter som tok 2. avd. V04, hvis vi 
ser oss i stand til å tilby dette. De vil imidlertid da måtte tre kurs for til sammen 30 sp. som 
”obligatoriske valgemner” til masterdelen (forvaltningsrett II, sammenlignende rett og 
rettshistorie, og rettskilde- og metodelære), noe som i seg selv ikke kompenserer full ut for et 
tapt semester (V03) tidsmessig. 
  
Faglige konsekvenser for de av dette kullet som ”hopper over” på denne måten vil bli de 
samme for kullene 2. avd. H03 (1. avd H02) og 2. avd. V03. 

  



Alternativ G2: 

Disse studentene vil kunne selvsagt i stedet kunne fortsette på og fullføre 3. avd. V04. De vil 
deretter få fritak fra alminnelig formuerett til masterdelen, men må ta sammenlignende rett og 
rettshistorie, forvaltningsrett II og rettsstat og menneskerettigheter (tils. 30 sp.) som 
”obligatoriske valgemner”. 

  

H.       Studenter som har tatt 2. avd. før H03, vil normalt ønske å fullføre 3. avdeling H04 
for deretter å gå over på masterstudiet. Der blir de fritatt for alminnelig formuerett (20 sp.), 
men må ta sammenlignende rett og rettshistorie, forvaltningsrett II og rettsstat og 
menneskerettigheter (tils. 30 sp.) som ”obligatoriske valgemner”. 

  
Studenter som har tatt 3. avd. kan gå over på mastergradsstudiet, og de som tar 

3. avdeling V03 eller senere, forutsettes å gjøre dette. Det blir med andre ord 
ikke tatt hensyn til de av disse som måtte ønske å ta 4. avdeling ved 
undervisningsplanleggingen, eller ved fastsettingen av tidspunkt for siste 4. 
avdelingseksamen. De som har tatt 3. avdeling senest H02 og dermed startet 
på 4. avdeling V03, må derimot selvsagt gis undervisning og eksamen for 4. 
avdeling på vanlig måte. 

  
Faglige konsekvenser: 
  
1. semesterkurs Ex.ph, forpr., fvr. I Dekket inn 

2. semesterkurs Fam.r., Avt.&ug., Fast. eiend Dekket inn 

3. semesterkurs Rettsl. inst., Metode Dekket inn 

4. semesterkurs Erstatn., Sml.r.& rh., fvr.II Mister sml.r.&rh. og fvr.II 

5. semesterkurs Rettst.&m.rett, Rettsk.&met Mister Rst.&mr 

6. semesterkurs Kontr.r. og penge.r., 
oversktsemner 

Mister oversiktsemner 

  
Disse studentene blir fritatt for alminnelig formuerett (20 sp.), men må ta sammenlignende 
rett og rettshistorie, forvaltningsrett II og rettsstat og menneskerettigheter som ”obligatoriske 
valgemner”. Disse kursene må altså tas innenfor rammen av det ellers valgfrie året i 
masterdelen, alternativt i tillegg til de andre fagene til denne. 
  

5.1.3       Full faglig inndekning eller tid for tid avregning? 

Oppstillingen ovenfor er basert på en forutsetning om at studenter som går over fra gammel 
til ny ordning skal dekke inn alle fag i den nye ordningen. Dette betyr et visst tidstap for 
studenter som har tatt fag under gammel ordning som ikke blir godskrevet dem i den nye 
ordningen fordi de ikke lenger er med på listen over obligatoriske fag. Det kan på denne 
bakgrunn reises spørsmål om ikke disse studentene burde bli godskrevet de fagene som de har 



tatt og som nå utgår, som valgemner etter et tid for tid prinsipp. Komiteen ser argumenter 
både for og mot en slik ordning, og vil på det nåværende trinn i utredningsarbeidet ikke 
komme med noen anbefaling på dette punkt. Spørsmålet må imidlertid overveies og avklares. 

5.2      Undervisningstilbud 
Kursene på ny ordning må gis som følger under alternative forutsetninger med hensyn til 
innfasing. Bokstavene referer til gruppene beskrevet ovenfor. Størrelsen av disse må 
fakultetssekretariatet utarbeide et anslag for. 
  
Hvor det kan være spørsmål om flere alternative studieløp for samme gruppe studenter, er 
dette marker med et tall etter bokstaven, altså for eksempel C1, C2 og C3. Systemet er her at 
vi må velge mellom å tilby alle varianter eller bare noen av dem. 

5.2.1       Oversikt over undervisningstilbud 

Kurs H03 V04 H04 V05 H05 V06 H 06  

1. semester               

Rett og samf A   Oppt. H04   Oppt. H05   Oppt. H06 

Ex.phil A   Oppt. H04   Oppt. H05   Oppt. H06 

Fvr. I A   Oppt. H04   Oppt. H05   Oppt. H06 

2. semester               

Familierett   A   Oppt. H04   Oppt. H05   

Avtl.&ugyld.   A   Oppt. H04   Oppt. H05   

Fast eiend.   A   Oppt. H04   Oppt. H05   

3. semester               

Rettsl. inst.     A   Oppt. H04   Oppt. H05 

Metode     A   Oppt. H04   Oppt. H05 

4. semester               

Erstatningsr.   C1 B A   Oppt. H04,   

Saml.r.&r.h.   C1, M B A   Oppt. H04   

Fvr. II   C1, M B A   Oppt. H04   

5. semester               

Rettst.&m.r.   E1,F1,G1,M C1 C2 A, B   Oppt. H04 

Rettsk.&met.   C1, D 1   A, B   Oppt. H04 

6. semester               

Kontraktsr.   E1, F1, G1 D1 C2       

Kontr.r.&p.kr.     B, C1   A   



Rettsensykl.       B, C1   A   

Mastergrad               

Allm. formr.     E1,F1,G1 D1 C1, C2 B A 

Straffer. I H E1,F1,G D1, F2 C1, C2, E2 B, D2 A, C3 

Rettergang I H E1,F1,G D1, F2 C1, C2, E2 B, D2 A, C3 

Skrivekurs I H E1,F1,G D1, F2 C1, C2, E2 B, D2 A, C3 

  

5.2.2       Kommentarer til undervisningstilbud 
Studenter som tar mastergraden ved overgangsordninger fra gammel studieordning, vil måtte 
tilbys kurs i de fagene de må ta som ”obligatoriske valgemner”. Av hensyn til 
studieprogresjon evt. utenlandsopphold med mer må disse kursene legges slik at det er mulig 
å ta dem i det første masteråret. I oversikten nedenfor og i oppstillingen ovenfor har jeg bare 
tatt med de kursene som vi må være særlig oppmerksom på, fordi de ikke blir gitt, eller det er 
usikkert om de vil bli gitt, som ledd i det ordinære undervisningstilbudet. 
  
Høsten 03 
Rett og samfunn og må justeres innholds og oppleggsmessig, men ingen merbelastning 
undervisningsmessig. (A) 
  
Forvaltningsrett I: 
Her starter vi opp et nytt kurstilbud, med hovedtyngden mot slutten av semesteret. 
  
Strafferett og prosess: 
Her vil vi få kullet fra 3. avd. samt ”overhoppere” inn i systemet. Men disse fagene kan om 
nødvendig gå omtrent som nå, men slik at det holdes prøve i disse fagene i slutten av 
vårsemesteret. 
Skrivekurs må tilbys første gang V04. 
Våren 04 
Familierett, avtaleslutning og ugyldighet og fast eiendoms rettsforhold må tilbys til H03 
kullet. 
Erstatningsrett, sammenlignende rett og rettshistorie og forvaltningsrett II må tilbys studenter 
som har tatt 1. avd., hvis vi ikke vil at disse skal måtte begynne på 2. avd. 
Sammenlignende rett og forvaltningsrett II må også tilbys studenter som tok 3. avd. V03 og 
som nå er i sitt andre semester på mastergraden. 
Rettsstat og menneskerettigheter må tilbys studenter som har tatt 3. avd. V03 og nå er på 
masterstudiet (”obligatorisk valgemne”). Det må også tilbys de som har tatt 2. avd. H03 hvis 
ikke vil at disse skal måtte begynne på 3. avd. 
Kontraktsrett må tilbys de som har tatt 2. avd. H03 hvis ikke vil at disse skal måtte begynne 
på 3. avd. 
Skrivekurs for masterdelen må tilbys de som er inne på denne. 

  

Høsten 04 



Vi får et nytt kull som skal ha tilbud i rett og samfunn, ex.phil. og fvr. I. 
Oppt. H03 må tilbys rettslige institusjoner og metode. 
Hvis vi har bestemt oss for å sluse studenter med 1. avd. over på ny ordning våren 04 (C1), 
utløser dette nå behov for kurs i rettsstat og menneskerettigheter og rettskilder og metode for 
disse. 

Hvis vi ønsker at studenter med 2. avd. V04 nå skal over på ny ordning, må disse gis et 
spesialtilbud (6. sem.A) bestående av rettsstat og menneskerettigheter og kontraktsrett. 
Våren 05 
Studentene som ble opptatt H04 skal nå ha kurs i familierett, avtaleslutning og ugyldighet og 
fast eiendoms rettsforhold. 

Oppt. H03 skal ha kurs i erstatningsrett, sammenlignende rett og rettshistorie og 
forvaltningsrett II 
Studenter med 1. avd. 04 (B) skal nå ha sitt femte semesteropplegg. For å få dem ”i fase” med 
opplegget ellers, foreslås det at de når får et sjettesemesteropplegg, bestående av kontrakts- 
og pengekravsrett og oversikt over utvalgte emner. Disse kursene må i alle fall holdes hvis vi 
har tatt 1. avd. H03 over på ny ordning etter denne (C1). Har vi sluset disse over etter avlagt 
2. avd, H04, og nå ønsker dem over på ny ordning (C2), vil vi måtte tilby disse kurs i rettsstat 
og menneskerettigheter og kontraktsrett dette semesteret som siste semester på bachelor (6. 
sem.A). 

 Høsten 05 

må vil tilby femtesemesterkursene rettskilde og metode og rettsstat og menneskerettigheter 
ikke bare til de som normalt skal ha dette (opptak H04, A), men også til de som tok 1. avd. 
V04, og som har tatt 6. semesterkursene V05 (se ovenfor om dette). 

Fra våren 06 blir det ordinær årskullsbelastning. 

Hvis vi vil at studenter som har tatt 2. avd. H04 skal over på ny studieordning, må vi tilby 
disse et spesialopplegg som siste semester på en bachelorgrad, bestående av rettsstat og 
menneskerettigheter og kontraktsrett. 
Mastergradsstudiet forutsettes lagt opp slik at det er mulig å ta alle obligatoriske kurs i løpet 
av to semestre. De første kullene – de som går over etter å ha tatt 3. avdeling - vil imidlertid 
ha alminnelig formuerett. Det viktigste nye tiltaket er her skrivekurs hvor det leveres et 
selvstendig skriftlig arbeid på minst 15 sp. Slike tilbud bør være i gang fra starten av 
vårsemesteret 03. I den utstrekning slike ikke gis, må studenter som vil skrive gis tilbud om 
individuell veiledning. 

 

 

 

 

 



5.3      Avvikling av eksamen etter gammel ordning: 
 Ordinær Ekstra 

1. avd. V04 H04, V05 

2. avd. alt. C1 V04 H04, V05 

2. avd. alt. C2 og C3 H04 V05, H05 

3. avd. H05 V06, H06 

4. avd. H04 V05, H05 

  
 



KVALITETSREFORMEN. DELINNSTILLING II FRA 
STUDIEORDNINGSKOMITEEN VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 
oktober 2002 

Vedlagt følger delinnstilling II fra studieordningskomiteen ved Det juridiske fakultet. 
Komiteen ble oppnevnt i styremøte 17. april 2002, og har bestått av 

Professor Jan Fridthjof Bernt, leder 
Professor Kåre Lilleholt 
Førsteamanuensis Arnfinn Bårdsen 
Førsteamanuensis Berte-Elen R. Konow 
Førsteamanuensis Henriette Sinding Aasen 
Stud. jur Jan-Inge Raanes 
Stud. jur Halvard Haukeland Fredriksen 
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1 Forslag til ny studiemodell  

1.1 Generelle kommentarer  

Forslaget er baser på to grunnforutsetninger som studieordningskomiteen finner det riktig å 
holde fast ved; årskullmodellen og kursmodellen. Nedenfor skal vi kort oppsummere noen av 
de trekk vi anser som sentrale ved disse, og begrunnelsen for at vi mener dette er den modell 
som den nye studieordningen bør bygge på.  

   

1.2 Årskullmodell og individuelle utdanningsplaner  

En årskullmodell innebærer at alle studenter som utgangspunkt og alminnelig regel 
forutsettes å ta de samme kurs i samme rekkefølge slik disse tilbys i studieåret. Dette er en 
modell vi kjenner fra andre profesjonsstudier som medisin, psykologi og odontologi. Ved 
siden av å forenkle undervisningsplanleggingen, gjør en slik årskullsmodell det mulig å 
bygge på bestemte forutsetninger mht. hva studentene har lært før det aktuelle kurset. Dermed 
kan vi gi et undervisningstilbud med progresjon i vanskelighetsgrad og krav til 
forkunnskaper, og basere både undervisning og prøving på en sammenstilling og 
sammenkobling av temaer og innsikter fra flere kurs.  



Universitets- og høgskoleloven krever nå at det skal utarbeides en utdanningsplan for hver 
enkelt student som tas opp på et studium med et omfang på 60 studiepoeng (ett studieår) eller 
mer. Departementet kan gi nærmere forskrifter om slike planer, men dette er så langt ikke 
gjort. 

Kursrekkefølgen vil i formen bli fastsatt individuelt, men systemet vil klart nok måtte bli at 
en slik plan normalt vil være en beskrivelse av det generelle studieløp vedkommende student 
er tatt opp på. Utdanningsplanen angir med andre ord hvilke utdanningstilbud – kurs – 
fakultetet forplikter seg til å gi studenten, og den rekkefølge denne forplikter seg til å ta disse 
i. 

Spørsmålet om hvilke konsekvenser det skal ha hvis en student ikke holder denne 
progresjonen, må dels reguleres i reglement, dels ved justeringer i vedkommende students 
individuelle utdanningsplan. Mer konkret vil det dels være et spørsmål om hvilke ordninger 
som kan etableres for studenter som må ta opp igjen kurs de har mistet i form av justeringer i 
vedkommendes utdanningsplan, dels om å fastsette hvor stort etterslep en student kan ha før 
hun eller han ikke tas inn på neste års kurs, og dels hvor store avvik som kan aksepteres før 
studenten mister sin studieplass. Dette er spørsmål som komiteen vil komme tilbake til i form 
av forslag til reglementsbestemmelser når fakultetet har truffet vedtak om studieordningen. 

Vi oppfatter det slik at det er bred enighet ved fakultetet om at vi skal gå over til en 
årskullsmodell. Etter vår oppfatning er dette i alle fall helt nødvendig hvis vi ønsker en reell 
reform av studiet som ikke bare er en omstokking av fagportefølje og eksamener, men også 
en reell pedagogisk og faglig reform. Vi har derfor lagt dette til grunn i det følgende. 

  

•  Kursevaluering i stedet for årseksamener  
Det er delte meninger både lokalt og nasjonalt om hva som er mest tjenlige 
evalueringstidspunkt og evalueringsformer. Per i dag synes det som om valget vil stå mellom 
to ulike modeller. Den ene er en videreføring av en organisering av studiet i større 
eksamensenheter hvor studenten prøves i en rekke fag samtidig. Det synes som om man vil 
holde fast ved denne modellen i Oslo, og da slik at studiet deles opp i årseksamener hvor 
studenten prøves i alle fag som hun eller han har hatt det siste året. Alternativet til en slik 
eksamensmodell er evaluering knyttet til enkeltkurs – enten ved en avsluttende prøve på 
slutten av kurset, eller ved en kombinasjon av en slik prøve med andre evalueringsformer 
under selve kurset. Vurderingen vil kunne skje delvis underveis i kurset – typisk ved 
selvstendige skriftlige arbeider som inngår i dette – eller bare ved en prøve som holdes 
umiddelbart etter avlutningen av kurset. Det vil bli gitt karakterer for de enkelte kurs, ikke for 
studieåret som helhet. 

Studieordningskomiteen har tidligere gitt uttrykk for at vi mener det er svært viktig for det 
pedagogiske reformarbeidet at vi komme vekk fra et system med store eksamener som 
evalueringsform. Komiteen legger her særlig vekt på: 

  

a.Eksamensordningens styrende effekt på studieadferden  

Vi oppfatter det som en klar svakhet ved dagens system at det oppmuntrer – eller forleder – 
studentene til å fokusere nokså ensidig på å kunne prestere optimale eksamensbesvarelser. 
Dette gjør det vanskelig å mobilisere interesse for undervisning og lesestoff som ikke anses 



som klart "eksamensrelevant", det fører til urimelig mye fokusering på innlæring av 
"oppgaveteknikk", og det fører også til at en ikke liten del av studietiden brukes til innlæring 
av rent kunnskapsstoff som i stor grad befinner seg innenfor armlengdes avstand eller et 
tastetrykk unna for en praktiker. Forsøk med nye eksamensformer og oppgavetyper vil bare 
kunne avdempe dette i sterkt begrenset grad så lenge vi holder fast på et system med store 
eksamener som skal tjene som vurdering av kandidatens prestasjoner i løpet av ett år eller 
mer av studiet. Slik vi ser det er en overgang til en kursvis evaluering med et mer trinnvis 
oppdelt undervisnings- og prøvingsopplegg nødvendig allerede av hensyn til behovet for å 
forbedre læringsmiljøet og læringsprosessene ved å få studentene til å fokusere mer på den 
løpende læringsprosessen, og mindre på selve det å avlegge en eksamen som er noe annet og 
forskjellig fra selve undervisningstilbudet.  

   

a.Store eksamener stjeler verdifull arbeidstid fra semesteret  

Det synes å være rimelig klart at ingen av de tre fakultetene vil fortsette med eksamener som 
skal dekke mer enn ett års studium. Det betyr i praksis at det vil kunne være aktuelt å gå over 
til et system hvor det holdes eksamen ved slutten av hvert vårsemester, hvor studentene 
prøves i alle emner som har vært studert det siste studieåret.  

Med den nye kortere studietid som nå vil stå til rådighet for juristutdanningen, vil det 
imidlertid være sterkt problematisk om vi fortsatt må avsette en vesentlig del av hvert 
vårsemester til eksamensforberedelse, eksamensavvikling og sensur, slik en 
årseksamenmodell forutsetter. Hensynet til sensorene og eksamensadministrasjonen setter 
grenser for hvor sent vi kan legge eksamen også ut i dette semesteret, og i alle fall vil det 
være svært problematisk å holde kurs hvor studentene blir innført i nye emner, og forutsettes 
å legge ned betydelig arbeidsinnsats, den siste tiden før en slik stor årseksamen holdes.  

Med en kursmodellen hvor studiet er delt opp i passende faglige moduler, vil avsluttende 
prøve for hvert kurs kunne holdes ganske umiddelbart etter avslutningen av undervisningen, 
eventuelt etter at et mindre antall lesedager avhengig av kursets størrelse. Komiteen legger til 
grunn at det ikke vil være aktuelt med mer enn en avsluttende eksamensdag for noe kurs. 
Hvis det er tale om større kurs hvor det er ønskelig med et noe bredere vurderingsgrunnlag, 
kan det benyttes andre prøvingsformer underveis, for eksempel en "kursoppgave" som skrives 
med eller uten veiledning over et gitt emne, eventuelt kombinert med muntlig presentasjon av 
denne. Dette betyr at det ikke vil være nødvendig med noe opphold mellom kursene. 
Kandidatene skal ikke vente på sensur før de begynner på neste kurs. De kan ha prøve om 
fredagen og begynne på nytt kurs om mandagen.  

   

a.Eksamenspresset øker vesentlig ved kombinasjonen av bokstavkarakter og store eksamener  

Det er fastsatt i Universitets- og høgskoleloven § 50 nr. 6 at "Vurderingsuttrykket ved 
eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått 
eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått." Denne 
ordningen med bokstavkarakter og den mer grovmaskede vurderingsformen dette innebærer 
har klart problematiske konsekvenser hvis den benyttes som sammenfattende og eneste 
uttrykk for studentenes prestasjoner etter så lang tid som ett studieår.  



Systemet med bokstavkarakterer er hentet fra universitetssystemer som stort sett baserer seg 
på adskilt evaluering av en rekke enkeltkurs i løpet av studieåret. Det betyr at det samlede 
bildet av en students prestasjoner vil være vesentlig mer nyansert enn et lite antall 
årseksamener vil kunne avspeile. Kombinasjonen av en slik grovdelt bedømmelsesform og 
store eksamener vil dermed gi et helt annet og større eksamenspress for studentene, ikke bare 
sammenlignet med dagens eksamenssystem med sine fine nyanser, men også i forhold til det 
som er "normalsituasjonen" ved institusjoner som bruker en slik bedømmelsesform i 
kombinasjon med en kursvis vurdering.  

Evalueringsrapporten fra Oslo bekrefter dette. Her fremgår det at studentene opplever et 
sterkt eksamenspress på profesjonsdelen, og det fremholdes som et klart ønske fra 
studentenes side at eksamen blir mer oppdelt.  

   

a.Kursmodellen gjør det mulig med en bredere og mer nyansert dekning av faget enn 
eksamensmodellen tillater  

Under punkt b) ovenfor har vi gjort rede for de problemer som knytter seg til 
eksamensordningens styrende effekt på studentadferden. Dette har også konsekvenser for 
hvor stor stoffmengde og hvor mange emner det er mulig å dekke i løpet av et studieår. 
Læringsmålene må i dag defineres som "eksamenskrav" som må utformes som normer for 
hvor stor stoffmengde det er rimelig å forvente at en student kan makte å beherske i en 
prøvingssituasjon hvor prøvingstema er ukjent på forhånd og ganske vidt avgrenset.  

I en situasjon hvor undervisning og prøving legges tett opp mot hverandre både tematisk og 
tidsmessig, og hvor læring og eksamen knyttes til trappetrinn av mer begrenset høyde, vil det 
på en helt annen måte enn under dagens ordning være mulig å gi en bredere og mer 
differensiert presentasjon og gjennomgang av stoffet. Forsøkene på å definere 
eksamenskravene uavhengig av et bestemt utvalg sider trykt tekst, har ikke vært spesielt 
vellykkede, men fremtrer langt på vei som en kosmetisk reform som etter alt å dømme har 
hatt liten effekt på studieadferden. Så lenge evaluering av studentene er knyttet til store 
eksamener hvor innlæring av et omfattende kunnskapsstoff er en helt nødvendig – om enn 
ikke tilstrekkelig – forutsetning for suksess, fremtrer det som velbegrunnede krav fra 
studentenes side både at de på en eller annen måte får rimelig klare signaler om "hva de må 
lese", og at omfanget av dette læringsstoffet begrenses til det som er sentralt og nødvendig å 
beherske i eksamenssituasjonen.  

Ved den kursmodellen som komiteen foreslår vil vurdering av kandidaten – enten den skjer 
ved prøver og selvstendige arbeider underveis eller ved en avsluttende prøve – på en helt 
annen måte være knyttet til den undervisning som gis på kurset der og da. Innholdet av 
kursene vil kunne skifte fra år til år, avhengig av rettsutvikling, nye dommer, nye teoretiske 
arbeider med mer, uten at dette behøver komme til uttrykk i at man reviderer et "pensum" 
som formodes å gi en uttømmende dekning av det studentene forventes å kunne til eksamen. 
Kursmodellen vil således kunne gi mulighet for en både bredere, mer differensiert og mer 
dyptloddende dekning av faglige spørsmål enn den tradisjonelle lærebokfikserte 
pensummodellen vi opererer med i dag.  

   

 



a.Kursmodellen vil etter alt å dømme øke gjennomføringsgraden i studiet  

Det er grunn til å regne med at en omlegging til en kursbasert studiemodell vil medføre en 
ikke ubetydelig forbedring av gjennomstrømningen i studiet. Dette vil noen se som speilbildet 
av et problem; vi kan komme til å gjøre det for lett for marginale studenter å komme seg 
igjennom hvis vi deler opp studiet på denne måten. Dette er selvsagt en fare vi må være 
oppmerksom på. Det må stilles slike krav til studentene både når det gjelder kursdeltakelse og 
egenaktivitet, og når det gjelder ervervet forståelse og beherskelse av stoffet, at vi kan føle 
oss trygge på at de vi slipper igjennom holder et akseptabelt faglig nivå.  

Erfaringene fra ex. phil. og forprøven peker da også entydig i retning av 
gjennomføringsprosenten øker kraftig ved en slik modell. De sammenligninger som er gjort 
når det gjelder nivået på prestasjonene til studentene, tyder imidlertid ikke på at nivået blant 
de som gjennomfører etter denne "seminarmodellen" er lavere enn hos de som står ved den 
tradisjonelle eksamensmodellen. Komiteen mener å ha solid grunnlag for å hevde at 
overgangen til en mer læringsmiljørettet undervisningsform med større krav til egenaktivitet 
og bedre tilbakemelding under studieløpet, har medført en høyning av nivået hos studentene.  

Også de studentledede arbeidsgruppene som har vært en kjerneaktivitet i 
førsteavdelingsopplegget siden 1989, viser resultatmessig en vesentlig høyere 
gjennomføringsprosent og bedre nivå enn resultatene for dem som ikke har deltatt i eller fulgt 
arbeidsgruppe regelmessig. Om lag 2/3 av de opptatte studentene deltar i arbeidsgruppe med 
et frammøte på minst 50 %. Statistikken for denne studentgruppen viser over tid en 
gjennomsnittlig strykprosent på ca. 8 og en gjennomsnittlig laudprosent på ca. 32. 
Tilsvarende tall for alle eksamenskandidatene er ca. 26 % stryk og 19 % laud. Men det tilsier 
at resultatene for dem som ikke deltar i arbeidsgruppe eller har et frammøte på under 50 % er 
vesentlig svakere enn dette, og forsterker således forskjellene.  

Foreløpige tall som gjelder studentene som i 2001 fulgte et opplegg til tredje avdeling i to 
semester med arbeidsgrupper, storgrupper og ukentlig innlevering og kommenterting, viser 
følgende: Av de studentene som fulgte opplegget, fullførte 86,5 % på normert tid. Tilsvarende 
tall for studenter som begynte på opplegget, men senere sluttet, var 39,1 %*. Av studenter 
som avla andre avdelings eksamen samtidig, men som ikke valgte å følge det alternative 
opplegget var det 38,3 %** som fullførte til normert tid. Eksamensresultatene viser mindre 
forskjeller: Studenter i det alternative opplegget fikk i gjennomsnitt 2.80 (median også 2.80). 
Studenter som ikke hadde vært inne i opplegget i det hele, men som fullførte til normal tid, 
hadde et gjennomsnitt på 2.83 (median 2.85). Studentene som hadde meldt seg på opplegget, 
men som senere gikk ut av det, fikk hele 2.66*** i gjennomsnitt.  

* Skal være 47,8 % 
** Skal være 45 % 
*** Skal være 2,71, median 2.80 
Rettingene er gjort i samråd med Lars Skjold Wilhelmsen 30.8.02  

   

a.Kursmodellen vil ikke innebære en uakseptabel merbelastning på de ressursmessige 
rammene  

Den økte gjennomføringsprosenten på forprøve og ex. phil er ikke en gevinst vi har fått 
gratis. Den er et resultat av en kraftig styrking av det pedagogiske tilbudet til et nivå som det 
er klart urealistisk å gjennomføre som alminnelig modell gjennom hele studiet. Det ville da 



heller ikke være ønskelig med en så sterkt lærerstyrt undervisningsform på de mer 
videregående trinnene, og vi må i alle fall basere oss på at tilgjengelige lærerressurser vil sette 
klare grenser for hvor langt vi kan nå når det gjelder bruk av lærerstyrte grupper undervisning 
hvor hver enkelt gruppe er ledet av en lærer.  

Når vi legger til grunn at det likevel er mulig å foreta en omlegging av studiet i den retning vi 
foreslår innenfor realistiske ressursmessige rammer, bygger vi i første rekke på følgende 
forutsetninger:  

- Vi kan benytte samme form for organisering av arbeidsgrupper som den vi har utviklet i 
forbindelse med det IT-baserte undervisningsopplegget, hvor ansvaret for ledelse av 
primærgruppene er lagt til viderekomne studenter.  

- På senere studietrinn vil det være mulig å reduserer lærerinnsatsen eller til og med la 
gruppene være selvstyrte, og å bruke forelesningene som "plenumssamlinger" hvor gruppene 
– og eventuelt gruppedeltakerne – må legge fram muntlige og/eller skriftlige presentasjoner 
til diskusjon  

- Overgang fra dagens store eksamener til enklere evalueringsformer med to sensorer og 
mindre prøver vil frigjøre betydelige ressurser.  

- Økt gjennomføringsgrad vil kunne medføre en ikke utbetydelig forbedring av de 
økonomiske rammene for fakultetets virksomhet. En betydelig del av vår finansiering vil i de 
kommende årene være knyttet til antall årsenheter som er bestått. Her har vi åpenbart et 
betydelig forbedringspotensiale.  

   

a.Kursmodellen innebærer ikke en oppklipping av studiet i småbiter uten indre sammenheng  

Den kursmodellen vi foreslår er ikke en tradisjonell moduliseringsmodell, hvor studentene 
kan bevege seg fritt mellom modulene og hvor det ikke kan stilles krav om kunnskaper fra 
andre moduler innenfor det enkelte kurs. Bruken av en årskullmodell innebærer at vi følger et 
opplegg som tilsvarer det vi møter i andre profesjonsstudier som medisin, psykologi og 
odontologi, hvor kursene ikke er frittsvevende enheter, men representerer trappetrinn i 
studentens kunnskaps- og kompetanseoppbygging. 

Hvert kurs forutsetter at studenten har tatt de tidligere kurs i overensstemmelse med 
studieplanen. Kunnskapstilfang fra fag som tidligere er avlagt, vil kunne inngå som elementer 
både i undervisningen, og som en del av det studenten blir prøvd i, både underveis i kurset – 
om slik prøving inngår – og ved en avsluttende prøve. 

Dette tilsier at det ved avslutningen av enkelte kurs også vil kunne gis oppgaver eller 
praktiske prøver som krever kunnskap fra andre foregående kurs. Innhold og plassering av 
slike praktiske prøver kan vurderes i forbindelse med utformingen av studieplanen. Komiteen 
vil særlig nevne at det vil kunne være aktuelt med en slik felles praktisk prøve i strafferett og 
straffeprosess i "profesjonsdelen" av studiet. 

  

•  Studieår i stedet for semester som ramme for undervisningsplanleggingen  
I arbeidet med studiemodellen har vi tatt som utgangspunkt at undervisningen nå skal gå over 
40 uker. UiB vil basere seg på en modell hvor høst- og vårsemesteret er henholdsvis 19 og 21 



uker, noe som betyr at det fortsatt vil være problematisk å gi jevnstore undervisningstilbud i 
de to semestrene. Med et opplegg basert på årskull er vi imidlertid i praksis ikke bundet av 
skillet mellom høst og vårsemester. Vi vil etter behov kunne legge et løp hvor noen kurs 
begynner i slutten av høstsemesteret, og avsluttes i begynnelsen av vårsemesteret. I første 
semester vil dette således etter alt å dømme være en nødvendig forutsetning for å kunne legge 
inn et første juridisk kurs i tillegg til ex. phil. og ex. fac. (forprøven). 

Ved undervisningsplanleggingen vil det også være aktuelt å la noen av kursene overlappe 
hverandre i tid. På denne måten vil det være mulig å gi studentene rimelig tid til å fordøye og 
leve seg inn i hvert enkelt fag, og å gi rom for en viss "krysspollinering" ved at studenten kan 
nyttiggjøre seg impulser fra ett kurs i arbeidet med et annet. 

Vi forutsetter imidlertid at kursene legges slik at de avsluttes på ulike tidspunkter. Et 
hovedpoeng ved kursmodellen er at vi skal unngå opphoping av prøving i form av en 
"eksamensperiode" som styrer undervisning og studentarbeid. Spørsmålet om det rette 
balansepunkt mellom denne "studieløptenkningen" og faglige behov for å holde temaer og 
beslektede fag sammen, må imidlertid vurderes nøye ved opplegget av kursene innenfor det 
enkelte studieår. 

  

Forslag til studieplan: 

1. Første studieår  

Ex.phil. 10 sp. 
Juridisk forprøve 10 sp. 
Forvaltningsrett I 10 sp. 
Arve- og familierett 10 sp. 
Kontraktsrett I 10 sp. 
Juridisk metode 10 sp.  

Kommentarer til første studieår:  

1. Ex. phil er under revisjon av en komité med medlemmer fra fakultet (Bernt, Kinander) og 
Filosofisk institutt (Kolflaath, Ågotnes). De skisser som så langt foreligger innebærer en 
styrking av argumentasjonslæren med utgangspunkt i juridiske problemstillinger, eksempler 
og kildemateriale, og en integrasjon av vitenskapsfilosofi og filosofihistorie med hovedvekt 
på vitenskapsfilosofiens utvikling, og særlig de sider som angår den rettsteoretiske debatt.  

2. Forprøven foreslås videreført i sin nåværende form, men med noe redusert omfang. 
Reduksjonen vil etter alt å dømme komme til uttrykk i en sterkere fokusering på de 
problemstillinger som angår de grunnleggende prinsipper for juridisk tenkning og forståelsen 
av rettens samfunnsmessige funksjon og forholdet mellom rett og samfunn.  

I en skisse i Oslo er forprøven foreslått integrert i metodefaget senere i studiet. Etter 
komiteens oppfatning er dette en dårlig løsning. Vår erfaring er at forprøven gir en verdifull 
introduksjon til og overbygning for studiet, som bidrar til å "sette studentene på skinnene" 
ved at de får en forståelse av karakteren av det studiet de skal ta fatt på.  

3. I tråd med forslag i tidligere skisser er forvaltningsrett I lagt inn som det tredje faget i 
første semester. Tanken er at faget skal være praktisk rettet med hovedfokus på 
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, og med oppgaveløsning som sentralt virkemiddel 



og evalueringsgrunnlag. Faget har i dag 3 vt., tilsvarende 9 sp., men tenkes utvidet 
emnemessig ved at også omgjøring utenfor klagesak tas med (i svært forenklet form 
sammenlignet med dagens opplegg), og ved at det legges stor vekt på oppgaveløsning.  

Vi har da forutsatt at dette kurset skal kunne gå inn i vårsemesteret – til primo februar – for å 
gi tilstrekkelig tid til å komme igjennom stoffet og til faglig modning.  

Det er betydelig interesse for dette kurset også fra andre fagmiljøer, og i den forbindelse har 
det vært reist spørsmål om det er mulig å avslutte kurset til jul, for ikke å komme i utakt med 
andre utdanningsopplegg. Etter vår oppfatning kan vi imidlertid ikke la et slikt behov styre 
vår undervisningsopplegg. Etterspørsel etter dette kurset fra andre enn våre egne studenter, 
må i tilfelle imøtekommes ved spesialopplegg på andre tidspunkter i semesteret.  

4. Det kan spørres om en ramme på 10 sp. vil bli trang for både arve- og familierett. 
Komiteen har forståelse for et slikt synspunkt, men vil vise til at med den reduksjon i 
omfanget av obligatoriske fag som reformen krever, vil alle fag måtte foreta en kritisk 
vurdering av hva som er helt nødvendige elementer i det obligatoriske opplegget, og vi finner 
i denne situasjon ikke rom for å foreslå mer enn 10 sp, som ramme for dette faget.  

Etter alt å dømme vil de to andre fakultetene i alle fall ikke gi større rom for dette faget enn 
det som her foreslås. I dag har familie- og arverett 4 vt., altså 12 sp. i Oslo, mens arverett har 
to vt. – altså 6 sp. og samlivs- og husmorrett 3 vt. – altså 9 sp. i Tromsø. I "Forprosjekt for 5-
årsordningen" i Oslo er familie og arverett ett av fem fag til første avdeling. De fire andre 
fagene er fast eiendoms rettsforhold, kjøpsrett, avtalerett og erstatningsrett. I utkast 17.09.02 
til fakultetsstyret i Tromsø er familierett/arverett ett av fire fag i ett 25sp. kurs "Innføring i 
privatrett", sammen med avtalerett – avtaleinngåelse, erstatningsrett og arbeidsrett.  

5. Innholdet av faget kontraktsrett I er fortsatt under diskusjon mellom lærerne i faget, og 
komiteen finner det ikke riktig å anse denne som avsluttet. Slik vi oppfatter situasjonen, vil 
det imidlertid sannsynligvis være tale om en introduksjon til grunnleggende kontraktsrettslige 
figurer, og da særlig avtale og ugyldighet, kanskje supplert med innføring i regler om for 
eksempel forbrukerkjøp.  

6. Kurset i juridisk metode er tenkt som et praktisk rettet kurs med hovedvekt på 
oppgaveløsning og diskusjon av praktiske rettsanvendelsessituasjoner og rettskildebruk. 
Kurset forutsettes å gå over hele vårsemesteret og å fokusere tematisk på de 
problemstillingene som behandles på de parallelle fagkursene. Kurset foreslås evaluert på 
grunnlag av innleverte oppgaver underveis til bestått/ikke bestått.  

   

2. Andre studieår  

Forvaltningsrett II 20 sp. 
Norske og internasjonale rettslige institusjoner 20 sp. 
Tingsrett 10 sp. 
Erstatningsrett 10 sp.  

Kommentarer til andre studieår:  

1. Forvaltningsrett II vil i større grad enn dagens fag inkludere temaer fra den spesielle 
forvaltningsrett, herunder helse- og sosialrett, som foreslås tatt ut som obligatoriske fag. 
Faget kan sammenholdes med dagens forvaltningsrett II 5 vt. = 15 sp., trygderett (3 vt. = 9 



sp.) og helse- og sosialrett ( 3 vt. = 9 sp.). Emner fra de to siste fagområdene og fra andre 
deler av den spesielle forvaltningsrett vil bli trukket inn og omtalt der hvor de naturlig går inn 
i den generelle fremstilling, som konkretisering av allmenne problemstillinger og som 
utdyping av bestemte sider av disse.  

Til sammenligning kan opplyses at i Oslo foreslås forvaltningsrett med miljørett som ett av 
seks fag til ny 2. avdeling, og velferdsrett som ett av de andre. De fire siste fagene er 
statsforfatningsrett, folkerett, EØS-rett og menneskerettigheter. Det fremgår ikke hvor stort 
hvert av disse to fagene skal være, men selv om det brukes formuleringen "overføres til ny 2. 
avdeling", må det vel antas at det vil finne sted en viss reduksjon i fagenes innhold 
sammenlignet med det som er situasjonen i Oslo i dag, hvor forvaltningsrett og velferdsrett 
har hhv- 3,5 og 3 vt. i offentlig rett grunnfag, og forvaltningsrett med miljørett 4 vt. i 
profesjonsdelen, altså til sammen 10,5 vt. eller 31,5 sp.  

I Tromsø foreslås at det 2. avdeling skal gis et kurs i alminnelig forvaltningsrett på 15 sp. og 
et i spesiell forvaltningsrett – "eksempelvis velferdsrett og miljø- og ressursrett" – på 25 sp., 
altså til sammen 40 sp.  

Dette betyr at vi med 10 + 20 sp. (forvaltningsrett I og II) antagelig vil komme ut på et litt 
høyere nivå enn Oslo i disse fagene, men med et klart mindre tilbud enn det som vil bli gitt i 
Tromsø.  

2. Norske og internasjonale rettslige institusjoner er et nytt fag som erstatter statsrett I, EØS-
rett og alminnelig folkerett, men med sterkere vekt på regelproduksjon, rettslige institusjoner 
og rettshåndhevelsen, og på samspillet mellom norsk og internasjonal rett.  

Faget skal gi kjennskap til de viktigste nasjonale og internasjonale institusjoner for 
regelproduksjon og rettsanvendelse, altså til rettsordenens konstituerende elementer. 
Utgangspunktet tas i den norske forfatningens regler om statens overordnede organer, deres 
kompetanseområder, de prosedyrer som må følges og de begrensninger som gjelder for 
offentlig myndighetsutøving. Fra dette nasjonale utgangspunktet utvides perspektivet til å 
omfatte internasjonale rettsforhold, i to retninger: For det første gis en innføring i den 
tradisjonelle folkerett med fokus på alminnelige prinsipper og regler om statenes innbyrdes 
forhold, en oversikt over de viktigste folkerettslige begrensningene for statlig 
myndighetsutøving, og en presentasjon av sentrale internasjonale organisasjoner og 
institusjoner. For det andre – og i forlengelsen av dette – gis en introduksjon til EØS/EU-
retten, med særlig vekt på traktatgrunnlaget, beslutningsprosessene i de to systemer, og 
kompetansefordelingen mellom nasjonale myndigheter og institusjonene under EØS/EU.  

I Oslo foreslås statsforfatningsrett, folkerett, og EØS-rett som tre av seks fag til ny 2. 
avdeling. De tre andre fagene er forvaltningsrett med miljørett, velferdsrett og 
menneskerettigheter. Det kan da se ut som om man vil gi disse faglige temaene større plass 
enn det som foreslås her, men ved sammenligningen må det imidlertid tas hensyn til at deler 
av det som i dag behandles i statsforfatningsretten både i Oslo og hos oss, i denne 
innstillingen foreslås lagt inn i et menneskerettighetsfag på 15 sp. Det totale volum av 
statsrett, internasjonal rett og menneskerettigheter vil ut fra dette antagelig bli ganske likt.  

I Tromsø-innstillingen kan det synes som om disse fagene har fått en noe snevrere ramme. 
Her inngår en første innføring i "rettslige institusjoner" som en del av et ex. fac. på 10 sp. De 
andre temaene i ex. fac. er "rettsdannelse" og praktisk juridisk metode. Ex. fac. er så ført opp 
som en del av en 25 sp. innføring i offentlig rett, sammen med "innføring i statsrett, folkerett, 
EU/EØS-rett, samerett og menneskerettigheter.  



3. Tingsrett I (statisk tingsrett) er i dag et fag på 5 vt – altså 15 sp. Forslaget innebærer med 
andre ord en reduksjon i forhold til dagens ordning. Problemstillinger fra tingsretten vil 
imidlertid også være tema i faget alminnelig formuerett i profesjonsdelen av studiet. Faglærer 
har gitt uttrykk for at han finner forslaget akseptabelt.  

4. Erstatningsrett er i dag et fag på 5 vt., altså 15 studiepoeng. Forslaget innebærer at dette 
faget på samme måte som arve- og familieretten vil bli skåret ned med 1/3. Komiteen har 
forståelse for at dette kan være problematisk ut fra fagets vanskelighetsgrad og kompleksitet, 
men finner ikke rom for å opprettholde med dagens omfang.  

Ved de andre studiestedene er det imidlertid ikke så stort, og det vil etter alt å dømme heller 
ikke bli større enn 10 sp. slik det foreslås her. I Oslo er faget erstatningsrett på 2,5 vt – altså 
7,5 sp. og studeres om en del av privatrett grunnfag. Faget foreslås nå som ett av fem fag til 
ny 1. avd. De fire andre fagene er familie- og arverett, fast eiendoms rettsforhold, kjøpsrett og 
avtalerett.  

I Tromsø er erstatningsrett i dag på 4,5 vt., altså 13,5 sp., men foreslås nå som ett av fire fag i 
kurset "Innføring i privatrett" til 1. avdeling, som skal være på til sammen 25 sp. De tre andre 
fagene her er "avtalerett – avtaleinngåelse", familierett/arverett og arbeidsrett.  

   

3. Tredje studieår  

Kontraktsrett II + pengekravsrett 25 sp. 
Rettskilde- og metodelære 10 sp. 
Sammenliknende rett og rettshistorie 10 sp. 
Rettsstat og menneskerettigheter 15 sp.  

Kommentarer til tredje studieår:  

1. Fagene kontraktsrett og pengekravsrett foreslås slått sammen til ett kurs. De foreslås lagt 
først i tredje studieår dels ut fra et ønske om nærhet i tid til kursene i tingsrett og 
erstatningsrett, som tenkes avviklet i andre semester av andre studieår, og dels for å gi plass 
til rettsstat og menneskerettigheter som ønskes lagt nær i tid til kursene i strafferett og 
rettergang.  

I Oslo foreslås "obligasjonsrett" som det ene av to jevnstore fag til ny 3. avdeling, altså 
tilsvarende 30 sp. I Tromsø foreslås tilsvarende et kurs i obligasjonsrett på 30 sp. til 3. 
avdeling.  

2. Rettskilde- og metodelære er vesentlig redusert i forhold til dagens ordning hvor de tre 
kursene i faget utgjør til sammen 10 vt., altså 30 sp. Erfaringene med den teoretiske 
innføringen i faget til 1. avdeling er ikke udelt positive, og dette kurset foreslås altså erstattet 
med et praktisk rettet kurs i første studieår med hovedvekt på oppgaveløsning med 
utgangspunkt i de fagene som studentene arbeider med på dette studietrinnet. 
Tilbakeskjæringen av faget i forhold til det tilbudet som nå gis til 3. og 4. avdeling – hhv. 3 
og 4 studiepoeng – kan oppfattes som problematisk i forhold til ambisjonen om å gjøre 
studentene mest mulig metodeorienterte og å gi dem et overordnet perspektiv på jussen, men 
anses som nødvendig for å få til den prioritering av særlig den internasjonale dimensjon som 
forslaget vårt legger opp til.  



Også i Oslo foreslås et 10 sp. fag i "alminnelig juridisk metode". Tromsø synes derimot å 
ville legge større vekt på metodefag. Til første avd. foreslås "juridisk metode" som ett av tre 
elementer i "innføring i offentlig rett" på til sammen 25 sp, til andre avd. inngår "metode- og 
perspektivfag med hovedvekt på offentlig rett" med 7 sp., til tredje avd. "metode- og 
perspektivfag med hovedvekt på privatrett med 5 sp., og til fjerde avd. metode- og 
perspektivfag med 15 sp. Det er likevel uklart hvor mye av dette som er tradisjonell 
rettskildelære.  

Kurset i rettskilde- og metodelære må samordnes med rettshistorie og sammenlignende rett. 
Det forutsettes videre "strukket ut" slik at det går parallelt med de andre kursene gjennom 
store deler av studieåret, kanskje oppdelt i to bolker.  

3. Faget "sammenlignede rett og rettshistorie" vil være en nydanning. Formålet med faget er å 
gi kjennskap til de store "rettsfamiliene" og hovedtrekk i fremveksten av disse, særlig med det 
formål å gi bakgrunn for bedre forståelse av internasjonal og nasjonal rett, reglene om 
rettsvalg og arbeidet for rettslig tilnærming over landegrensene. Faget bør også gi kjennskap 
til grunnleggende trekk ved sammenlignende rettsmetode.  

4. Kurset i rettsstat og menneskerettigheter erstatter statsrett II og menneskerettsdelen av 
internasjonal rett.  

Siktemålet med faget er å gi kjennskap til allmenne, menneskerettslige problemer, prinsipper 
og regler knyttet til grensene for offentlig myndighetsutøvelse vis-à-vis private, og til det 
offentliges ansvar for grunnleggende økonomisk, sosial og kulturell velferd. Faget er ment å 
gi en plattform eller bakgrunn for studiet av menneskerettslige problemstillinger i andre fag i 
studiet, som forvaltningsretten, strafferetten og prosessretten.  

Faget foreslås konsentrert om tre hovedtemaer: 
   

•       Innføring i menneskerettighetstenkningen, og oversikt over ulike rettighetstyper, 
beskyttelsesnivåer og gjennomføringsmekanismer, nasjonalt, regionalt og globalt. I denne 
delen er perspektivet bredt både i geografisk og tematisk henseende, for å gi studentene en 
allmenn innføring i menneskerettighetsjussen.  

•       Fordypning i konvensjoner av spesiell betydning for Norge, herunder FNs Konvensjon 
om sivile og politiske rettigheter, FNs Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle 
rettigheter, og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.  

•       Gjennomføringen i norsk rett, med fokus på Grunnlovens menneskerettighetsvern og 
menneskerettighetskonvensjonenes status og gjennomslagskraft i norsk rett.  

Menneskerettighetsjuss oppstår innenfor en rekke av de øvrige fag som studentene kommer i 
befatning med i løpet av studiet, for eksempel innenfor forvaltningsretten, strafferetten, 
straffeprosessen og sivilprosessen. Siktemålet med kurset i rettsstat og menneskerettigheter er 
således ikke å gi studentene all den menneskerettslige kunnskap og innsikt som er påkrevd for 
å beherske disse respektive fagene. Tvert om ser komiteen det som grunnleggende viktig at 
de enkelte fags menneskerettslige aspekter nettopp drøftes og anskueliggjøres der de etter sin 
karakter oppstår, altså i de enkelte spesifikke disipliner. Faget rettsstat og 
menneskerettigheter skal i første rekke tjene som en tydeliggjøring av grunnleggende rettslige 
verdier, av samspillet mellom normer på ulike nivåer, og utgjør dessuten en nødvendig 



plattform for å senere tilegne seg de mer spesialiserte menneskerettslige problemstillinger 
som behandles innenfor de enkelte disipliner.  

   

4. Fjerde og femte studieår  

Strafferett 20 sp. 
Rettergang 20 sp. 
Alminnelig formuerett 20 sp. 
Masteroppgave(r) 30 sp. 
Valgemner á 15 eller 30 sp. 30 sp. 

Kommentarer til fjerde og femte studieår: 

1. I fjerde og femte studieår forlater vi årskullmodellen og det strukturerte studieløp med 
obligatoriske kurs som må tas i en bestemt rekkefølge. Studentene står fritt, ikke bare med 
hensyn til hvilke valgemner de vil ta, hvilket tema de vil skrive mastergradsavhandling om, 
og hvorvidt de vil ta ett år som mastergradsstudium i utlandet. De bestemmer også selv i 
hvilken rekkefølge de vil ta disse komponentene. 

De obligatoriske emnene bør imidlertid tilbys i en bestemt rekkefølge som studentene kan 
planlegge sitt studieløp i forhold til. Strafferett og rettergang foreslås således lagt til den 
første delen av studieåret – høstsemesteret og begynnelsen av vårsemesteret, slik at disse 
kursene kommer tett opp til rettsstat og menneskerettigheter som avslutter tredje studieår, 
mens alminnelig formuesrett legges i vårsemesteret. 

2. Strafferett og rettergang har i dag hhv. 8 og 9 vt., altså til sammen 51 sp. Forslaget om en 
tilbakeskjæring av disse fagene til til sammen 40 sp. korresponderer med innstilling i Oslo, 
hvor disse fagene sammen utgjør en 4. avdeling på 40 sp. (I dette studieåret skal det også tas 
et 10 sp. kurs i juridisk metode, og 10 sp. "perspektivfag". I Tromsø foreslås strafferett på 15 
sp. og rettergang på 20 sp. som elementer i fjerde avd. 

3. Alminnelig formuerett skal gi grundig kjennskap til reglene om eiendomsretten og de 
begrensede rettigheter til formuesgodene, til reglene om kollisjon mellom flere rettigheter i 
samme formuesgode, og til reglene om gjeldsforfølgning. 

I Oslo foreslås at emnene pant, konkurs (kreditorbeslag) og dynamisk tingsrett utgjøre en 
bolk på ca. 30 sp. i ny tredje avd. I Tromsø foreslås pant og konkurs med 10 sp. og 
tredjemannskonflikter med 10 sp. 

4. Det kan se ut som om både Oslo og Tromsø vil ønske å opprettholde 30 sp. som 
minimumsstørrelse på selvstendig skriftlig arbeid i profesjonsdelen, og komiteen er kommet 
til at dette også vil være den beste løsning her i Bergen. Hvis vi sikrer oss at dette ikke 
innebærer at det stilles uforholdsmessig store krav til omfanget av slike avhandlinger ved at 
det fastsettes en absolutt øvre størrelsesgrense for å sikre dette, vil både fakultetet og 
studentene kunne komme bedre ut med hensyn til forholdet ressursinnsats/uttelling på denne 
måten. Én fordel med dette er at vi dermed ikke behøver foreta oss noe med størrelsen på 
valgemnene i forhold til dagens situasjon, og at vi heller ikke kommer under press for å øke 
antall slike. Komiteen legger også til grunn at det skal være adgang til å skrive to 
masteroppgaver, á 15 sp., for eksempel i forlengelsen av valgemnekurs, og at det også må 
være adgang til å få godkjent inntil tre noe mindre oppgaver hvis dette er en del av et integrert 
mastergradsopplegg i utlandet 



  

Undervisnings- og prøvingsformer og ressursbruk 

Undervisningsformer  

1.Innledning  

Det følgende er et forslag til organisering av undervisningen etter den nye studieordningen. 
Undervisningsformene bør ikke reglementsfestes, og det vil sikkert bli behov for justering 
etter hvert som fakultetet vinner erfaringer med nye former. Det er meningen at 
undervisningsformene skal evalueres både ved tilbakemeldinger fra studenter og på andre 
måter. Et prosjekt for utvikling av metoder for undervisningsevaluering er alt satt i gang. Det 
kan også bli nødvendig å justere undervisningsformene i forhold til ressursene. Skissen her 
skal vise hovedtrekkene i det undervisningsopplegget komiteen ser for seg, men en viss 
detaljeringsgrad er nødvendig som grunnlag for beregninger av ressursbehovet.  

   

Tett oppfølging de første tre årene  

Studieordningskomiteen gjorde i sin første innstilling rede for at kvalitetsreformen forutsetter 
læringsformer med større studentaktivitet, særlig i form av mer skriving, og tettere oppfølging 
av studentene. Det ble pekt på at fakultet bør bygge på erfaringene fra opplegget med 
arbeidsgrupper til første avdeling, forsøkene med IKT som hjelpemiddel til første og tredje 
avdeling og forsøkene med mappeevaluering i førstesemesterstudiet.  

Komiteen slutter seg til de synspunktene som er kommet fram i forbindelse med 
kvalitetsreformen, som går ut på at vekten skal forskyves fra prøving og kontroll til læring, og 
at prøvingen best mulig bør knyttes til læringen og fremme den.  

Lærerinnsats og oppfølging bør være mest omfattende tidlig i studiet. Det har sammenheng 
dels med at studentene må ventes å være bedre i stand til å organisere læringen selv etter 
hvert, dels med at studentene kan velge kursrekkefølge mot slutten av studiet. Forslaget går ut 
på at fagene skal tas i en bestemt rekkefølge de tre første årene, mens studentene skal stå 
friere de to siste årene, blant annet av hensyn til valgemner og utenlandsopphold.  

Målet bør være at fakultetet organiserer studentene i faste grupper de tre første årene. 
Gruppene bør være gjennomgående, dvs. at gruppeinndelingen er den samme fra kurs til kurs. 
Derimot bør gruppeinndelingen endres fra år til år, blant annet fordi studentene må venne seg 
til å etablere samarbeid med nye personer. En viss utskifting vil også være nødvendig allerede 
på grunn av studenter som ikke følger planlagt progresjon, og studenter som kommer til, for 
eksempel fra andre fakulteter.  

Det som sies nedenfor om gruppearbeidet, omfatter ikke ex. phil. og juridisk forprøve. Her 
anbefaler komiteen at de etablerte formene med mappeevaluering og lærerstyrte grupper 
fortsetter. De arbeidsgruppene som omtales nedenfor, må derfor opprettes når undervisningen 
i de juridiske fagene begynner, eventuelt ved deling av forprøvegruppene. Ved beregningen 
av ressursbehovet må det legges til grunn at fakultetet bærer utgiftene knyttet til den juridiske 
forprøven, men ikke til ex. phil.  

   



Arbeidsgrupper og storgrupper  

Til første avdeling blir studentene i dag – når det gjelder "IKT-gruppene" – delt inn i 
arbeidsgrupper med ca. 10 studenter. Tre arbeidsgrupper utgjør en storgruppe. Storgruppene 
møtes annenhver uke, og i disse møtene deltar en lærer (seminarleder). Arbeidsgruppene 
møtes hver uke, og da deltar en viderekommen student som arbeidsgruppeleder. 
Arbeidsgruppelederen rettleder i gruppediskusjonene og skriver kommentarer til enkelte av 
oppgavesvarene fra studentene. Studentene svarer skriftlig på oppgaver hver uke og 
kommenterer oppgavesvar for hverandre. Seminarlederne skifter fra fag til fag og går 
gjennom det aktuelle lærestoffet på storgruppemøtene. Seminarlederne leser oppgavesvarene 
foran storgruppemøtene, men gir ikke skriftlige kommentarer.  

Opplegget til tredje avdeling skiller seg fra opplegget til første avdeling ved at 
arbeidsgruppene er noe mindre (5–7), og at arbeidsgruppene er selvstyrte (altså uten 
arbeidsgruppeleder). Hver storgruppe har den samme seminarlederen gjennom begge de to 
semestrene kurset varer, og seminarlederen skriver hver uke kommentar til tre oppgavesvar.  

Erfaringene med størrelsen på gruppene til førsteavdeling synes gode, og den videre 
planleggingen bør kunne skje med 10 studenter i hver gruppe.  

Det er ønskelig at hver arbeidsgruppe har en viderekommen student som leder det første 
studieåret. Om dette er nødvendig også i annet studieår, kan diskuteres. Studentene har på det 
stadiet bedre forutsetninger for å arbeide i selvstyrte grupper. På den annen side kan bruk av 
arbeidsgruppeledere redusere behovet for oppgavekommentering fra seminarledere. I annet 
studieår er studentene fremdeles normalt ikke kommet lenger faglig enn at studenter fra siste 
del av studiet har mye å bidra med. Sannsynligvis kan det bli et problem å skaffe nok 
studenter som arbeidsgruppeledere. Komiteen mener at det inntil videre bør planlegges med 
arbeidsgruppeledere også for annet studieår. Et alternativ kan være at arbeidsgruppeledere 
følger arbeidet i gruppene, men skriver kommentarer til færre oppgavesvar enn det som 
gjelder for første studieår.  

I tredje studieår bør gruppene være selvstyrte. Da blir det seminarlederen som må gi skriftlige 
kommentarer til et utvalg av oppgavesvarene.  

For hvert av de tre første årene bør det tas sikte på at det holdes arbeidsgruppemøter i 36 uker 
(av de 40 ukene som to semester utgjør). Antallet storgruppemøter blir da 18. Det er realistisk 
å regne med at arbeidsgruppemøtene må sløyfes for fire uker hvert år på grunn av prøving og 
andre aktiviteter.  

Det opplegget som her er skissert, forutsetter at studentene har tilgang til datamaskin med 
oppkobling til Internett. En stor studentundersøkelse fra februar 2001 viste at 65 prosent av 
studentene ved vårt fakultet disponerte egen datamaskin. Av studentene som deltok i det 
alternative seminaropplegget til tredje avdeling i 2001, disponerte 79 prosent egen maskin, 
riktig nok slik at ikke alle hadde tilkobling til nettet. Fakultetet har i dag ca. 100 
studentmaskiner, fordelt på PC-stuer og lesesaler. I tillegg er det tilrettelagt for fysisk 
tilkobling av egen bærbar maskin på flere lesesalsplasser, og studentene kan koble seg til et 
trådløst nettverk hvis de kjøper nødvendig tilleggsutstyr. Det er ønskelig at fakultetet ennå 
noen år kan øke antallet studentmaskiner, men det er realistisk å regne med at økonomien 
setter klare grenser med hensyn både til innkjøpsmidler og rom for plassering av nye 
maskiner. Fakultetet bør sammen med universitetsorganer og studentorganisasjoner bidra til 
at innkjøp av bærbar maskin regnes som nødvendig studiekostnad i forhold til Lånekassen.  



   

Forelesninger m.m.  

Arbeidsgruppene til første og tredje avdeling er i dag et supplement til forelesninger i faget. 
Antakelig bør det som hovedregel være forelesninger i de enkelte fag også heretter, selv om 
forelesningene stå noe mindre sentralt enn de gjør i dag. Forelesningene tjener tre formål: 

1. Forelesningene skal gi oversikt over emnet.  

2. I forelesningene kan vanskelige spørsmål tas opp til nærmere behandling.  

3. Forelesningene skal være en ajourføring i forhold til kurslitteraturen.  

Forelesningene og arbeidet i gruppene bør samordnes med tanke på både innhold og 
rekkefølge. Arbeidet i gruppene bør legges opp slik at studentene er godt forberedt til 
forelesningene. Når forelesningene brukes på denne måten, kan de være en effektiv form for 
undervisning. 

I dag varierer forholdstallet mellom forlesningstimer og vekttall nokså mye. Rom for 
variasjoner bør det være også heretter; behovet for denne typen av gjennomgåing kan skifte 
fra emne til emne. Visse retningslinjer bør det likevel være, og komiteen antyder 1–2 
forelesninger pr. studiepoeng for de tre første årene. Det innebærer 30–60 forelesningstimer 
pr. semester, noe som antakelig er en viss reduksjon i forhold til dagens praksis. 

Timetallet for forelesninger varierer mye i dag. Noen stikkprøver for 2002 viser 20 timer for 
pengekravsrett (12 studiepoeng, 4 vekttall), 22 timer for tingsrett I (15 studiepoeng, 5 
vekttall), 26 timer for rettkilde- og metodelære II (12 studiepoeng, 4 vekttall), 74 timer for 
rettergang (27 studiepoeng, 9 vekttall). 

Gruppene erstatter de tradisjonelle seminarene. Det synes heller ikke være behov for 
fakultetsoppgaver ved siden av de skriftlige innleveringene i gruppene. Fakultetsoppgavene 
tjener i dag langt på vei som forberedelse til de store eksamenene, og det behovet faller bort 
hvis prøvingen knyttes sterkere til det enkelte kurs. Oppgavene som gis som ledd i kursene, 
må utformes slik at de også forbereder til oppgaver som skal skrives under kontroll 
("skoleeksamener"). De fleste oppgavene bør være problemorienterte og praktisk rettet. 
Behovet for bredde i problemstillingene kan ivaretas når studentene forutsettes å kjenne til 
det som er omfattet av tidligere kurs. 

Videre er det ikke behov for eksamensmanuduksjoner hvis de store eksamenene tas bort. 
Repetisjon og oppsummering må ivaretas dels i gruppene, dels i forelesningene. 

  

De siste to årene av studiet  

De siste to årene av studiet vil som nevnt måtte legges opp på en annen måte enn de tre første. 
Meningen er at studentene kan velge rekkefølge på kurs og plasseringen av et eventuelt 
utenlandsopphold. Fakultetet må tilby undervisning i de obligatoriske fagene hvert år, og det 
samme må gjelde for valgemnene så langt det er mulig.  

En del av undervisningen må knyttes til det skriftlige arbeidet, typisk ved at det organiseres 
grupper som får veiledning i seminarform (se nedenfor).  



For øvrig bør den enkelte kursansvarlige ha vidt spillerom både for de obligatoriske emnene 
og valgemnene. Ventelig vil forelesningene ha en viktig plass i de "tunge" obligatoriske 
emnene, men det bør også være åpent for gruppeundervisning, praktiske øvelser, ekskursjoner 
m.m. For valgemnene må det blant annet tas hensyn til hvor mange studenter som tar faget, 
slik det også gjøres i dag.  

Det som er sagt om fakultetsoppgaver og manuduksjoner i de første tre årene, gjelder 
tilsvarende for de to siste årene. Kursene må forberede studentene på de oppgavetypene som 
er aktuelle på dette trinnet.  

Det bør gir retningslinjer for ressursbruken for det enkelte fag, både av hensyn til 
planleggingen og for å unngå at de enkelte lærere prioriterer for ulikt. Det bør også gis 
retningslinjer for hvor mye av undervisningen som kan gis i form av forelesninger. Målet må 
være å utvikle opplegg med gruppebasert læring, praktiske øvelser, innslag av muntlig 
framføring osv. Også selvstyrte arbeidsgrupper med tilgang til IKT-hjelpemidler kan være 
aktuelle. Komiteen foreslår at det for de obligatoriske emnene (fjerde studieår i planen) settes 
av ressurser som svarer til 40 arbeidstimer pr. studiepoeng, og at det for valgemnene settes av 
20 arbeidstimer pr. studiepoeng. Av dette bør normalt ikke mer enn 12 arbeidstimer pr. 
studiepoeng(to forelesningstimer etter gjeldende satser) brukes på forlesninger.  

Ideelt bør fakultet ha et bredt tilbud av valgemner. Det blir særlig viktig etter at de 
obligatoriske delene av studiet blir skåret ned på grunn av kvalitetsreformen. På den annen 
side er det viktig å unngå at valgemnene baseres på bruk av hjelpelærere. Det er ofte både 
tidkrevende og vanskelig å skaffe nødvendige hjelpelærere fra år til år, og kostnadene er ofte 
høye på grunn av reiser. Det bør også unngås at en for stor del av kapasiteten hos de ansatte 
lærerne går med til valgemnene med den følgen at det går ut over de obligatoriske emnene.  

Går vi ut fra at et valgemne normalt utgjør 15 studiepoeng, bør fakultetet i første omgang 
nøye seg med å tilby ca. 20 valgemner. I den grad enkelte valgemner er på 30 studiepoeng, 
kan antallet valgemner reduseres tilsvarende. Dette er tall som kan legges til grunn ved 
beregning av ressursbehovet. Utviklingen får vise hvor mange valgemner det blir grunnlag 
for å tilby.  

Det er meget vanskelig å beregne hvor store ressurser fakultetet i dag bruker på forelesninger, 
seminarer, manuduksjoner og fakultetsoppgaver i siste del av studiet. Komiteens forslag tar 
ikke sikte på noen endring av den totale ressursbruken i denne delen av studiet.  

   

Særlig om det skriftlige arbeidet (masteroppgaven)  

Etter de forskrifter som er gitt, er det krav om skriftlig arbeid som svarer til minst 20 
studiepoeng som ledd i en mastergrad. Komiteen har under pkt. 2.4 (4) ovenfor foreslått og 
begrunnet at det skriftlige arbeidet (eventuelt to arbeider) skal ha et omfang som svarer til 30 
studiepoeng. Komiteen foreslår at dette kravet normalt skal oppfylles ved ett skriftlig arbeid, 
eventuelt to mindre arbeider, i løpet av de to siste studieårene. Det skriftlige arbeidet kan også 
inngå i et utenlandsopphold. 

Dagens særavhandlinger godskrives med 30 studiepoeng (10 vekttall). I dag er anbefalt 
omfang av en 30 studiepoengs særavhandling hos oss 25–50 maskinskrevne sider (en slik 
side utgjør normalt noe mer enn en side i for eksempel Lov og Rett), men det er også en 
tendens til at avhandlingene er mer omfattende enn det som kreves. Når det skriftlige arbeidet 



blir obligatorisk, må fakultet passe på at omfanget holdes innen rimelige rammer, av hensyn 
både til veiledningen, sensuren og arbeidsbelastningen på studentene. Ved 
hovedfagsavhandlinger i andre fag er erfaringen at arbeidet med en avhandling av en slik 
størrelse ganske hyppig tar mer tid en stipulert, og til dels medfører betydelige forsinkelser i 
gjennomføringen av studiet. I en situasjon hvor avhandlingsskriving gjøres obligatorisk for 
alle studenter på mastergradsnivå vil dette problemet kunne gjøre seg gjeldende i en helt 
annen grad og med langt mer skadelige konsekvenser for student og veiledningsapparat enn 
ved dagens ordning med et sterkt begrenset antall avhandlinger skrevet av særlig interesserte 
studenter. 

I gjeldende reglement for spesialoppgaver ved Det juridiske fakultet i Oslo er grensen for et 
30 studiepoengs (10 vekttalls) arbeid satt til 18 000 ord, og oppgaver som er større enn dette, 
gis ikke sensur. Komiteen vil peke på at 18 000 ord svarer til ca. 50 Lov og Rett-sider. Dette 
er et stort omfang, og en noenlunde grundig gjennomlesing vil alene ta flere timer. Komiteen 
foreslår at grensen heller bør settes ved 12 000 ord (ca. 34 Lov og Rett-sider), og at 
studentene gis klar beskjed om at også mindre omfattende arbeider kan gi like god uttelling. 
Ved vurderingen av en slik maksimumsgrense må det også tas i betraktning at disse 
avhandlingene vil måtte skrives med en vesentlig mindre støtte i form av individuell 
lærerveiledning enn dagens særavhandlinger. 

Komiteen regner med at det kan være ønskelig for den enkelte lærer å lage forslag til en rekke 
emner i sammenheng, og det meste av veiledningen kan da skje i seminarform både for det 
faglige innholdet og for de formelle sidene av skrivarbeidet. En slik ordning vil gi et bedre 
samspill mellom oppgaveskrivingen og forskingen ved fakultetet og kan gi grunnlag for 
opparbeiding av nye fagområder. Etter hvert som lærerne får erfaring med denne 
arbeidsformen, bør denne typen av oppgaveskriving bli det normale. Likevel bør det være 
anledning å velge emne individuelt, med den begrensning at emnet må godkjennes. Også for 
studenter med slike selvvalgte emner vil veiledningen kunne skje i seminarform så langt det 
gjelder skriveprosessen. 

I dag godskrives veiledning med 40 timer (arbeidstimer) pr. særavhandling. Så omfattende 
veiledning kan ikke opprettholdes. Ved Oslo-fakultetet tilbys studentene 15 timers veiledning 
for en oppgave på 30 studiepoeng (10 vekttall) etter gjeldende ordning (det dreier seg om 
arbeidstimer; lærerne får godskrevet tre forelesningstimer). Skal vi legge et så høyt tall til 
grunn, bør forutsetningen være at deler av veiledningen tilbys i seminarform, og at bare ca. 7 
timer tilbys som individuell veiledning. Gjennomsnittlig bør ressursbelastningen da kunne 
regnes til 10 timer pr. skriftlig arbeid. 

Til sammenligning vil et valgemne på 30 studiepoeng belaste budsjettet med 600 arbeidstimer 
(se ovenfor). Sammenlignet med en ressursinnsats med 10 timer pr student ved 
avhandlingsskriving, må ca. 60 studenter følge kurset i valgemnet. Det vanlige i dag er langt 
færre studenter på hvert valgemne.  

   

Prøvingsformer  

Kursmodell  

Det er uttalt i komiteens første innstilling at prøvingen av studentene bør knyttes til en 
kursmodell. Det innebærer at prøvingen skjer i tilknytning til avslutningen av det enkelte 
kurs, og at de store avdelingseksamenene slik vi kjenner dem i dag, ikke blir videreført.  



   

Formålet med prøvingen  

En av ideene bak kvalitetsreformen er at prøvingen i større grad skal knyttes til læringen. 
Studentene skal få tilbakemelding oftere, og studentene skal kunne bruke tilbakemeldingen i 
sitt arbeid med faget videre. 

Prøvingen kan dermed sies å ha tre ulike formål: 

1. Studentene skal få faglig tilbakemelding (læringsformålet).  

2. Fakultetet skal kontrollere at studentene har nådd læringsmålene, og skaffe seg 
grunnlag for å kunne attestere dette (kontroll- og sertifiseringsformålet).  

3. Fakultetet skal kunne gradere innbyrdes de studentene som har nådd læringsmålene 
(graderingsformålet).  

Læringsformålet ivaretas bedre allerede ved at prøvingen knyttes til det enkelte kurs og derfor 
kommer oftere, men det bør tas hensyn til dette formålet også i den nærmere fastleggingen av 
prøvingsformene, for eksempel ved at prøvingen i noen grad knyttes til oppgaver underveis 
og ikke utelukkende legges mot slutten av kurset. 

Kontroll- og sertifiseringsformålet ivaretas til en viss grad allerede ved obligatorisk deltakelse 
og innlevering av oppgaver. Faren for at studenter rett og slett hopper over enkelte emner er 
atskillig mindre med et slikt opplegg enn etter dagens ordning. Men obligatoriske aktiviteter 
er ikke tilstrekkelig; fakultetet må også kontrollere kunnskaper og ferdigheter. 

Graderingsformålet henger nær sammen med kontroll- og sertifiseringsformålet, men 
graderingen stiller i tillegg krav til utforming av oppgaver og gjennomføring av prøvingen. I 
noen grad blir graderingen lettere ved at den nye karakterskalaen gir et mer realistisk bilde av 
hvor nøyaktig graderingen kan være, og ved at karakterene blir flere med en kursmodell. 
Modellen forutsetter at karakterene for de enkelte kurs (emner) kommer på vitnemålet, og at 
det ikke gis noen hovedkarakter. 

Generelt kan det sies at kvalitetsreformen er ment å føre til at vekten i noen grad flyttes over 
fra kontroll, sertifisering og gradering til læring. Det kommer også fram ved at departementet 
forutsetter overføring av midler fra eksamensaktiviteter til læringsaktiviteter. Men de tre 
nevnte formålene med evalueringen gjør det fortsatt nødvendig å bruke betydelige ressurser 
her. 

  

Rettssikkerhet  

I den eksamensordningen vi har nå, er det lagt stor vekt på hensynet til rettssikkerhet. 
Sensuren er som hovedregel anonym; unntak gjelder ved muntlig eksamen og i noen grad ved 
sensur av særavhandlinger. Videre er det alltid to sensorer som setter den endelige 
karakteren; ved avdelingseksamenene er det i tillegg flere sensorer som bidrar til 
bedømmelsen av det enkelte oppgavesvar. Hittil har det vært lovfestet at minst én av de to 
sensorene som fastsetter karakteren, skal være ekstern. Ved vårt fakultet er ofte begge 
sensorene eksterne, og de samme gjelder de sensorene som bidrar til bedømmelsen av de 
enkelte oppgavesvarene. Reglene om klage innebærer at studentene kan kreve ny sensur.  



Hensynet til rettssikkerheten må stå sentralt også heretter, men det er som nevnt en 
forutsetning at vekten i større grad skal legges på læringen, og prøvingen skal integreres i 
læringen på en annen måte enn i dag. Det fører til at avveiningen av rettssikkerhet mot andre 
hensyn kan måtte justeres, og at hensynet til rettssikkerheten må ivaretas på en annen måte 
enn i dag.  

Det lovfestede kravet om to sensorer, minst en av dem ekstern, gjelder heretter bare ved 
vurderingen av selvstendig skriftlig arbeid i høyere grads studium. Det er på denne måten 
åpnet for at karakterer kan settes av én sensor, gjerne kurslederen eller en annen lærer. 
Komiteen antar at hovedregelen ved vårt fakultet bør være at minst to sensorer bidrar til 
karakterer som skal på vitnemålet. Om disse sensorene er interne eller eksterne, har mindre 
betydning, men det er sannsynlig at lærertallet uansett vil gjøre det helt nødvendig å trekke 
inn mange eksterne sensorer. Som regel bør to sensorer være med både ved bedømmelsen av 
skriftlige oppgavesvar og ved muntlig eksamen, men det bør godtas at kurslederen alene 
avgjør om for eksempel praktiske øvelser er bestått eller ikke, selv om bestått øvelse er satt 
som vilkår for karakter for kurset.  

Anonymiteten kan fortsatt ivaretas ved avsluttende kunnskapsprøver og ved bedømmelse fra 
ekstern sensor av skriftlige arbeider. I slike sammenhenger bør hovedregelen være 
anonymitet. Derimot vil ikke et krav om anonymitet gi mening der kursleder skal delta i 
vurderingen av innleverte kursoppgaver, og heller ikke ved muntlig eksamen.  

Hovedregelen er fremdeles at studentene kan klage, både over formelle feil og over 
karakterfastsettelsen. Reglene er justert noe. Fakultetet må bestemme om det er 
kurskarakteren eller de enkelte elementer som kan påklages (§ 52 nr. 4 fjerde punktum):  

"Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om studenten skal framsette 
klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om klage skal 
framsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort."  

Videre er det fastslått at bedømmelse av "praksis opplæring eller lignende som etter sin art 
ikke lar seg etterprøve", ikke kan påklages – på samme måte som muntlige prestasjoner.  

Muntlige prøver bør etter studieordningskomiteens oppfatning få en noe større plass en hittil. 
De egner seg særlig til kontroll hvor studentene har levert kursoppgaver, hjemmeeksamener 
e.l. (se nedenfor om fusk). Prosedyreøvelser o.l. bør også brukes i større utstrekning enn i 
dag. Det betyr at området for klager blir noe mindre.  

   

Fusk  

Dagens eksamensordning er sterkt preget av hensynet til å hindre fusk. Hjelpemidler blir 
kontrollert og eksamensvakter holder øye med kandidatene og følger dem når de må ut. Med 
den eksamensformen som benyttes – "skoleeksamen" som går ut på å skrive svar på en 
oppgitt oppgave på fastsatt tid – er spørsmålet om fusk i første rekke et spørsmål om bruk av 
ulovlige hjelpemidler (tilgang til lærebøker, notater, opplysninger fra medstudenter eller 
andre).  

Kunnskapsprøver som avvikles på liknende måte som dagens eksamener, men i redusert 
omfang, er aktuelle også etter den nye studieordningen. For slike prøver er det neppe 
hensiktsmessig med utvidet bruk av hjelpemidler. Studentene får uansett ikke tid til å gjøre 
seg nytte av litteratur, domssamlinger m.m. i slike sammenhenger. For disse prøvene blir det 



fortsatt et poeng å passe på at forutsetningene er like, og at ingen har tilgang på flere 
hjelpemidler enn andre.  

Komiteen legger til grunn at det heretter bør være et langt større innslag av både skriftlige og 
muntlige prøver der studentene kan forberede seg med tilgang til alle hjelpemidler. Det 
gjelder for kursoppgaver og hjemmeeksamener, men det kan også gjelde for muntlig eksamen 
der kandidaten får tid til å forberede seg. Spørsmålet om fusk blir ikke da et spørsmål om 
hvilke hjelpemidler som er brukt, men et spørsmål om hvorvidt studenten har ytt en 
selvstendig innsats. Oppgavene må formes slik at avskrift av bøker og artikler ikke gir gevinst 
("overskriftsoppgaver" kan ikke brukes). Likevel er det selvsagt en risiko for at studentene får 
andre til å skrive for seg, eller iallfall at de får så omfattende hjelp at resultatet ikke kan 
regnes som et selvstendig arbeid. Dette er en problemstilling som er aktuell også for dagens 
særavhandling, hvor rammene for veiledning og bruk av intervjuer m.m. er tillatt i vid 
utstrekning. Det kan ikke sies at fusk har vært noe stort problem her. Kontrollen med at 
studenten har utført et selvstendig arbeid, skjer dels gjennom veiledningen, dels ved at det 
kan holdes en muntlig eksamen. Heller ikke for hjemmeeksamen – som er vanlig i noen 
valgemner – synes fusk å ha vært et problem.  

"Hjelp" ut over det tillatte kan nok bli mer fristende for mindre oppgaver enn for større 
avhandlinger og hjemmeeksamener. Særavhandlingene har gjerne vært skrevet av de spesielt 
interesserte, og hjemmeeksamen har altså vært benyttet for valgemner, der studentene kanskje 
legger mer vekt på egeninnsats enn det gjennomsnittlige. Det normale bør være at det legges 
inn elementer av kontrollert prøving for det enkelte kurs. Dette kan i første rekke skje ved 
kunnskapsprøver ("skoleeksamen") eller ved muntlig prøving. Hovedregelen bør være at 
minst ett slikt element inngår i karaktersettingen for det enkelte kurs.  

Komiteen er kjent med at spørsmålet om fusk i forhold til nye prøvingsformer skal utredes av 
det sentrale utdanningsutvalget ved universitetet.  

   

Særlig om prøving i forhold til grupper  

Et viktig element i den nye studieordningen er innslaget av gruppearbeid. Gjennom 
gruppearbeidet skal studentene dels få utbytte av den læringseffekten som følger av 
gruppearbeidet, dels skal de oppøve evnen til samarbeid og det å arbeide med og mot andre i 
faglige sammenhenger. I den grad prøvingen knyttes til kursoppgaver og framleggelser i 
kurssammenheng, vil gruppearbeidet også sette sitt preg på prøvingen. Det bør arbeides med 
å utvikle prøvingsformer det evnen til samarbeid premieres, men her gjenstår det 
utviklingsarbeid. Til en viss grad bør prøvingen også kunne knyttes til gruppearbeider, og da 
helst slik at gruppen må gjøre rede for innsatsen fra den enkelte student. Slike former finnes 
allerede innenfor gjeldende reglement i form av gruppeavhandlinger. Her kan det legges inn 
former for kontroll, for eksempel med en supplerende muntlig prøve. Det bør også tas hensyn 
til om det gjelder grupper som studentene selv har dannet (der faren for "blindpassasjerer" 
ikke er stor), eller grupper som fakultetet har satt sammen.  

   

 

 

 



Rammer og retningslinjer for prøvingen  

a.Generelt  

Tradisjonelt har eksamensavviklingen ved de juridiske fakultetene her i landet vært meget 
detaljert regulert. Hovedsynspunktet heretter bør være at prøvingsformene kan variere 
innenfor gitte rammer og retningslinjer. Studentene har krav på en forsvarlig prøving, og det 
må være en prøving som fakultet også kan gå god for i forholde til "avtakerne" av juridiske 
kandidater. Hva som er en forsvarlig prøving, er et faglig spørsmål som i første rekke 
fakultetet må avgjøre. Slik er det også med spørsmålet om hva som er et forsvarlig 
undervisningstilbud. Men både undervisningsformer og prøvingsformer må kvalitetssikres, og 
her må fakultetet trekke inn blant andre representanter for det praktiske rettsliv. Det kan sies 
at det store innslaget av eksterne sensorer i dag utgjør en slik form for kvalitetssikring av 
fakultetets aktiviteter. Som nevnt må nok fakultet også heretter bruke mange eksterne 
sensorer i prøvingen av studentene, men bruken av eksterne representanter i en evaluering av 
fakultetet bør gjøres mer systematisk.  

Rammer og retningslinjer for prøvingen av studentene må fastlegges ut fra de formål og 
hensyn som er nevnt ovenfor. I tillegg bør det tas med retningslinjer for utformingen av 
eksamensoppgavene og formidlingen av hva som ventes av studentene.  

I dag gir de praktiske oppgavene en anvisning om hva det spørres etter ("om dette skal det 
skrives en betenking der rettsspørsmålene, både de prinsipale og subsidiære drøftes og 
avgjøres", mer detaljerte spørsmål til første avdeling). For teorioppgavene er anvisningene 
mer skiftende. Av og til bes det om en "redegjørelse" for et spørsmål, noen ganger er 
anvisningene noe mer spesifikke, mens det i andre tilfeller bare gis noen stikkord om et tema 
("vilkår ved enkeltvedtak"). Den sistnevnte typen av oppgaver gir bare mening ved at 
studentene gjennom studiet har fått – mer eller mindre tilfeldig – kunnskap om hva en 
teorioppgave "skal" inneholde, og det verserer en rekke mer eller mindre vellykkede 
framstillinger om "oppgaveteknikk", ofte skrevet av andre enn fakultetets folk, i tillegg til en 
rik "eksamensfolklore" blant studentene.  

Målet må være at studentene ikke skal være i tvil om hva oppgaven går ut på. For 
teorioppgavene bør det legges vekt på at oppgaveteksten er mer spesifikk enn det som ofte 
har vært tilfellet. Helst bør det også kunne sies noe om vektleggingen ved sensuren, for 
eksempel den innbyrdes vektleggingen av deloppgaver. Fakultetet bør generelt kunne gi 
klarere signaler om betydningen av god disponering av stoffet, klar framstilling, analyse og 
kritisk drøfting og detaljkunnskaper.  

For de praktiske oppgavesvarene er det mer komplisert å formalisere kravet til en god 
"betenkning"; dette er kjerneområdet for mestring av den faglige metoden, og kravene til 
oppgavesvarene vil øke etter hvert som studentene kommer lenger i studiet. De praktiske 
oppgavene bør kunne varieres noe mer enn det som er vanlig i dag, hvor "betenkningen" er 
nokså enerådende den ene av dagene til hver avdelingseksamen. Også den praktiske 
forankringen av "betenkningen" bør vinnes tilbake. I dag er det en tendens til at "praktikum" 
oppfattes som en egen teksttype, med spesielle krav til oppsett og utforming løsrevet fra de 
krav som stilles i det praktiske liv.  

Det synes å være et behov for å gi visse retningslinjer for selve utformingen av oppgavene, 
spesielt de praktiske. Studentutvalget tok for en tid tilbake opp dette spørsmålet, og i praksis 
har det vært enkelte eksempler på oppgaver med uklart faktum, dårlig sammenheng mellom 
påstander og anførte grunnlag osv. Slikt blir normalt fanget opp ved forberedelsen av 



oppgavene, men noe kan antakelig også gjøres ved at det fastsettes retningslinjer for 
utforming av oppgavene. Noe spissformulert kan det sies at eksamensoppgavene er en 
"prøve" ikke bare for studentene, men også for fakultetet. Det er meget uheldig hvis 
studentene i en oppjaget eksamenssituasjon blir belastet med utilsiktede uklarheter og 
inkonsekvenser.  

Der karakteren for kurset må settes av to eksterne sensorer, er det viktig at kurslederen 
gjennom møter med sensorene, rettledninger eller nivåkontroll sørger for at det er samsvar 
mellom sensuren og de mål som er satt for kurset.  

Enkelte av de spørsmålene som her er reist, har bare indirekte sammenheng med innføringen 
av en ny studieordning, og den detaljerte utformingen av retningslinjer krever et mer 
omfattende arbeid enn studieordningskomiteen kan utføre nå. Det forslaget til retningslinjer 
som følger nedenfor, bør derfor betraktes som en skisse og en begynnelse.  

I tillegg til disse retningslinjene må det gis bestemmelser om administrative forhold, for 
eksempel om hvem som skal lage forslag til oppgaver, hvem som fastsetter oppgavene for det 
enkelte kurs osv.  

   

a. Forslag til retningslinjer for prøvingen i jusstudiet  

1 Studentene skal som hovedregel gis en bokstavkarakter for hvert kurs (fag), og denne 
karakteren skal føres på vitnemålet. Fakultetet kan vedta at det for enkelte kurs bare gis 
karakteren bestått eller ikke bestått.  

2 Karakteren for det enkelte kurs kan fastsettes på grunnlag av:  

a Individuelle svar på skriftlige prøver som blir avholdt under kontroll og med begrenset bruk 
av hjelpemidler ("skoleeksamen").  

b Individuelle skriftlige arbeider som ledd i kurset; omfang, tidsbruk, hjelpemidler m.m. 
bestemmes av kurslederen.  

c Avsluttende selvstendig arbeid ("hjemmeeksamen").  

d Individuelle muntlige prøver uten tid til forberedelse.  

e Individuelle muntlige prøver med tid til forberedelse, med eller uten hjelpemidler etter 
nærmere bestemmelse.  

f Skriftlige arbeider eller muntlig framføring i grupper, normalt med opplysninger fra 
gruppen om fordeling av arbeidet.  

g Andre former for prøving som bestemmes av fakultetet etter forslag fra den enkelte 
kursleder.  

3 Normalt skal minst en individuell skriftlig prøve avholdt under kontroll eller en individuell 
muntlig prøve inngå som ledd i fastsettelsen av karakteren for det enkelte kurs. For disse 
prøvene skal det normalt delta to sensorer, og skriftlige svar skal normalt anonymiseres.  

4 Oppgaver som ikke gis i prøver under kontroll, skal utformes slik at de krever en 
selvstendig innsats og ikke kan besvares utelukkende ved bruk av hjelpemidler.  



5 Som regel skal deler av prøvingen for det enkelte kurs være et ledd i studentenes arbeid 
med faget innenfor kurset (ikke utelukkende en avsluttende prøve).  

6 Bestått prøve for eksempel i form av muntlige framføringer, øvelser o.l. som ledd i kurset 
kan settes som vilkår for endelig karakter for kurset.  

7 Deltaking i minst tre fjerdedeler av gruppemøter o.l. og innlevering av et bestemt antall 
kursoppgaver, eventuelt deltaking i andre kursaktiviteter, skal normalt settes som vilkår for 
endelig karakter for kurset i de tre første studieårene. Slike vilkår kan fastsettes også for det 
enkelte kurs i de to siste studieårene  

8 I arbeidet med prøving skal fakultetet legge vekt på følgende:  

a Studentene skal i hovedtrekk vite hva de skal prøves i, på hvilken måte prøvingen skal skje, 
og hvilke krav som stilles ved fastsettelsen av karakterer.  

b Det skal etableres rutiner for å sikre at de enkelte oppgavene formuleres klart og entydig 
med tanke på faglig innhold og form for besvarelse.  

c Fakultetet skal gi nærmere retningslinjer for utformingen av oppgavene.  

   

Eksempel på prøvingsformer  

Retningslinjene som er skissert ovenfor, gir rom for atskilling variasjon i prøvingsformene. 
Som eksempler på mulige prøvingsformer, og som grunnlag for beregning av ressursbehov, 
vil studieordningskomiteen nevne de forsøkene som er vedtatt for tre valgemner høsten 2002 
(sitat fra styredokumentet): 

Byggje- og entrepriserett:  

Studentane skal levere svar på til saman fire praktiske oppgåver, kvar av dei i førekant av 
undervisninga om det aktuelle temaet (ein dobbelttime). Etter dobbelttimen skal kvar student 
skrive evaluerande merknader til sitt eige svar. Deretter blir svaret og studentens evaluering 
gjorde kjende for resten av gruppa.  

Når kurset er slutt, skal kvar student velje ut to av desse svara til vurdering og grunngje valet. 
Dei to svara blir vurderte av to sensorar (kursleiaren og ein til, intern eller ekstern). Dei same 
sensorane gjennomfører ein munnleg eksamen. Dei skriftlege oppgåvene skal telje til saman 
50 prosent og munnleg 50 prosent i sluttkarakteren.  

Petroleumsrett:  

Det blir gjeve to skriftlege oppgåver undervegs der den første tel 20 prosent og den neste 40 
prosent på sluttkarakteren. Studentane er med på petroleumsseminaret på Solstrand. Rett etter 
dette seminaret får dei ei oppgåve relatert til eit seminartema.  

Oppgåva skal svarast på skriftleg innan 15. desember (sundag). Denne siste oppgåva tel 40 
prosent. Oppgåvene skal løysast individuelt. Den første oppgåva skal ha eit omfang på inntil 
fem sider, den andre på inntil åtte sider og den siste på inntil ti sider. Ei viss tid etter 
innleveringa av den første oppgåva leverer studentane si eiga evaluering på inntil to sider av 
denne svaret.  



Samanslutningsrett I:  

Ei oppgåve undervegs i eit omfang av 8–10 sider. Alle studentane får same oppgåve, og den 
blir gjeven i samband med den første samlinga. Oppgåva vil vera av teoretisk art og dekkje 
eit tema. Svaret tel 30 prosent på sluttkarakteren. Skriftleg eksamen til slutt.  

Både oppgaveform og antall oppgaver må tilpasses etter hvert som fakultetet får erfaringer 
med de nye prøvingsformene. Det følgende er en skisse som utelukkende tjener beregningen 
av ressursbehovet. Når det her er tale om skriftlige oppgaver, omfatter det både kursoppgaver 
som skal sensureres, og "skoleeksamener". Kostnadene med sensur blir stort sett de samme 
for begge varianter. Normalt bør det ikke bli tale om mer enn én "skoleeksamen" for noe 
kurs. 

Beregningene kan bygge på at det for et kurs på ti studiepoeng skal gis én skriftlig oppgave 
som sensureres av to sensorer. For større kurs kan det plusses på én skriftlig oppgave med én 
eller to sensorer for hvert tiende studiepoeng. Oppgaver som holdes som "skoleeksamen" skal 
holdes innenfor de tidsmessige rammene av dagens teorioppgaver (seks timers eksamen), og 
timeforbruket kan beregnes som for sensur av teorioppgaver. Ved bruk av hjemmeeksamener 
eller selvstendige skriftlige arbeider som skrives under kurset, vil sensorinnsatsen kunne bli 
noe større. I tillegg kommer timeforbruk til utarbeidelse av oppgaver og til nivåkontroll og 
veiledning av sensorene. 

Ressursbehov  

Studieordningskomiteen har foretatt beregninger av hvilke ressurser den foreslåtte 
studieordningen vil kreve. Forutsetningen for beregningene går i hovedsak frem av kapitlene 
1 og 2 foran. 

Komiteen har valgt å beregne ressursbehovet for en full gjennomført studieordning, dvs. at 
kostnader ved parallelle undervisnings- og prøvingsopplegg i en overgangsperiode ikke er 
beregnet. Overgangsordningene må utredes senere. Komiteen legger til grunn at 
overgangsordningene vil medføre betydelige kostnader, selv om målet må være å legge til 
rette for en kort overgangsfase. 

Beregningene omfatter undervisningsinnsats fra viderekomne studenter og fra lærere, så vel 
ansatte som hjelpelærere. Videre er innsatsen fra eksterne sensorer med i regnestykket. 
Innsats fra andre enn studenter er omtalt som "lærertimer". Den delen som ikke kan dekkes av 
ansatte, må dekkes av eksterne jurister. Fordelingen mellom undervisning og prøving når det 
gjelder ekstern innsats, kan ikke fastslås en gang for alle. I dag betales sensur med en noe 
høyere timesats enn undervisning, og komiteen har derfor beregnet kostnadene med den 
eksterne innsatsen ut fra en gjennomsnittlig timepris. 

Professorer, førsteamanuenser, amanuenser og lektorer har i utgangspunktet en 
undervisnings- og eksamensplikt som svarer til 775 arbeidstimer pr. år. I praksis er tallet 
atskillig lavere, på grunn av fradrag for administrative oppgaver. Dessuten må det tas hensyn 
til forskingsfri, post. doc-ordninger m.m. Det må være et mål at fakultetet får flere stillinger. I 
beregningene har komiteen tatt som utgangspunkt at 15 lærere har full undervisningsplikt. 
Det er noe i overkant av dagens tall. 

Beregningen viser at prøvingen krever flere timer enn undervisningen. Dette må ses i 
sammenheng med at komiteen har lagt vekt på hensynet til rettsikkerhet, og at det etter 
forslaget normalt skal delta to sensorer ved karakterfastsettelsen. Men det er også et viktig 



poeng at prøvingen etter det foreslåtte opplegget i høyere grad enn nå har en pedagogisk 
funksjon, dels ved at prøvingen skjer for hvert kurs, dels fordi kursoppgaver o.l. kan inngå 
som grunnlag for prøvingen. Det bør derfor ikke skilles skarpt mellom ressursforbruket til 
prøving og ressursforbruket til undervisning. 

Komiteen har bygd på at fakultetet skal ta opp 400 studenter til studiet, og at 50 av disse 
slutter etter første år og enda 25 etter tredje år. Dette er en økning av opptaket i forhold til i 
dag som er nødvendig for å holde oppe det totale studenttallet i og med at studiet blir kortere. 
Ved opptakene de første årene vil det riktignok være mulig å ta opp et lavere antall enn dette, 
fordi de kullene som da går ut vil være vesentlig mindre enn gjennomsnittlig 200 per 
semester, men utvalget ser det som en klar fordel om vi kan legge oss på det nivå vi tar sikte 
på som normalinntak allerede fra starten av. Om dette er mulig, vil avhenge av de 
økonomiske rammene vi blir tildelt for reformen fra UiB sentralt. 

Beregningene viser at ressursforbruket blir høyere enn i dag med den foreslåtte ordningen. 
Med den nevnte forutsetningen om 15 lærere med full undervisningsplikt – noe som altså er i 
overkant av det vi har i dag – blir budsjettet for eksterne lærere og sensorer ca. 2,4 millioner 
høyere enn det tilsvarende budsjettet for 2002. 

Det kan nevnes at vi under den samme forutsetningen om 15 lærere med full 
undervisningsplikt, men med dagens budsjett for eksterne lærere og sensorer, kunne ta opp 
321 studenter. 

Det er kostnader med undervisning og prøving komiteen har beregnet i detalj. Komiteen vil 
peke på at en ny studieordning vil føre til økte administrative kostnader, særlig i en 
overgangsperiode, men også senere blant annet på grunn av ordningen med individuelle 
studiekontrakter, vesentlig større omfang av gruppeundervisning og økt internasjonalisering. 
Videre kan det bli bruk for flere grupperom enn i dag, og det trengs flere lisenser til 
undervisningsprogram. Etter komiteens oppfatning ville et forsøk på detaljerte beregninger av 
slike kostnader kreve en innsats som ikke står i forholdet til resultatet. Blant annet har vi 
mangelfulle opplysninger om hvor effektivt grupperommene utnyttes i dag, og vi må regne 
med at det blir aktuelt å forhandle fram nye lisensavtaler når antallet øker. 

Studieordningskomiteen mener etter dette at en ny studieordning basert på nøkterne 
forutsetninger om ressursbruk kan gjennomføres med en budsjettøkning som bør være 
realistisk. Visse tilpasninger kan gjøres i det foreslåtte opplegget, men komiteen mener at det 
ikke er rom for betydelige reduksjoner av innsatsen hvis opplegget skal være faglig 
forsvarlig.  
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