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Stempel/ dato innlevert 

SØKNAD OM ENDRING AV UTDANNINGSPLAN 
 
I studieplan1 for integrert masterprogram i rettsvitenskap står følgende om utdanningsplan: 
 
Rekkefølgja for emna i studiet: 

• Emne på første studieår (JUS111, JUS112, JUS113 og JUS114) må vere greidd før ein begynner på 
andre studieår.  

• Emne på andre studieår (JUS121, JUS122, JUS123, JUS124) må vere greidd før ein begynner på 
tredje studieår.  

• Emne på tredje studieår (JUS131, JUS132, JUS133, JUS134, JUS135) må vere greidd før ein begynner 
på fjerde eller femte studieår.  

• Det vert tilrådd å studere JUS241 Strafferett og JUS242 Rettargang parallelt.  
 
Rekkefølgja for emna i studiet går fram av utdanningsplanen for den enkelte studenten. 
Etter tredje studieår kan studentane velje å ta masteroppgåve og spesialemne eller tilsvarande, før emna på 
fjerde studieår. 
 
Krav til progresjon i studiet: 

1. Emna i studiet er obligatoriske om ikkje anna er fastsett i studieplanen. Dei skal takast i den 
rekkefølgja som er fastsett i studieplanen. Fakultetet kan gjere unntak frå dette i individuell 
utdanningsplan.  

2. Ved undervisning og prøving på det enkelte emnet vert det føresett kunnskap frå tidlegare emne i 
utdanningsplanen.  

 
Videre går det frem av Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet2: 

 
§ 2-2. Revisjon av utdanningsplan. Tap av studieplass 

1. Hvis en student ikke har fått godkjent kurs, skal fakultetet i samråd med studenten fastsette en 
revidert utdanningsplan for vedkommende. Ved etterslep på mer enn 20 studiepoeng kan studenten 
flyttes ned ett årskull, jf. studieplanens regler om rekkefølge og progresjon.  

2. Endring i utdanningsplan medfører ikke noen tilsvarende endring med hensyn til hvilket studieår de 
enkelte emner tilhører etter studieplanen, jf. § 1-3(4).  

3. Studenter som har et etterslep på mer enn 60 studiepoeng, mister studieplassen. Hvor særlige 
grunner foreligger, kan fakultetet etter søknad gjøre unntak fra dette.  

4. Oppfølgingen av utdanningsplanene skjer i høstsemesteret, etter avsluttet studieår.  
 
Frist for å søke  
om endring av utdanningsplan for påfølgende semester er hhv 1. juni og 1. desember. Ved uforutsett behov 
for endring, for eksempel grunnet sykdom, gjelder ingen bestemt frist. Du bør alltid søke snarest mulig. 
 
Ferdig utfylt skjema sendes til 
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Pb. 7806, 5020 Bergen eller leveres til Infosenteret (adresse: 
Magnus Lagabøtes plass 1). Det kan også sendes på e-post til post@jurfa.uib.no. Benytt da teksten ”Søknad 
om endring av utdanningsplan” eller lignende i emnefeltet. 

                                                 
1 Studieplanen finner du på uib.no/jur  
2 Utfyllende regler finner du på uib.no/jur  

mailto:post@jurfa.uib.no
http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/studieplan-for-integrert-masterprogram-i-rettsvitskap-ved-universitetet-i-bergen
http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen
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Skriv tydelig 
Navn Studentnummer 

Adresse Postnummer/sted 

Fødselsnummer (11 sifre) 

Mobil Hjemmetelefon/annen telefon 

E-post 

NB. Studenter som reiser på utveksling søker om endring av utdanningsplan på samme skjema 
som de søker om forhåndsgodkjenning og skal dermed ikke bruke dette skjemaet. 

 
Jeg tar følgende emner studieåret 20_____ /20_____: 
 

HØSTSEMESTERET 20____ VÅRSEMESTERET 20____ 
Emnekode: Emnenavn: Emnekode: Emnenavn: 

    

    

    

    

    

 
Jeg søker om å endre min utdanningsplan og 
ta følgende emner høsten 20___: 

Jeg søker om å endre min utdanningsplan og 
ta følgende emner våren 20___: 

Emnekode: Emnenavn: Emnekode: Emnenavn: 
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Hvorfor søker du om endring av utdanningsplan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


