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dekan 


 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør


18.10.2018 


LAHO/BERO 


 
Ved inngangen til året hadde fakultetet med seg et underskudd på kr 15,3 millioner. Styret 


vedtok et budsjett som viste 2,9 millioner i overskudd og 12,5 millioner i akkumulert 


underskudd ved utgangen av året.  


Trenden fra forrige rapport (juli) fortsetter. Prognosen over driftskostnadene justeres 


ytterligere ned, og er nå kr 2,7 millioner lavere enn budsjettert.  


Trenden med at merinntektene fra NAV reduseres fortsetter i denne 


rapporteringsperioden. Nå forventes det at merinntektene blir kun kr 150 000, mens vi i vår 


hadde en prognose på kr 1,2 millioner. Reduksjonen skyldes både at folk er friskere og at 


færre er ute i fødselspermisjoner. 


Den utarbeidede prognosen viser nå at overskuddet i 2018 forventes å bli kr 5,9 millioner 


og overføringen til 2019 vil da bli kr -9,4 millioner. 







Det juridiske fakultet
Avviksforklaring 


REGNSKAPSRAPPORT GRUNNBEVILGNINGEN        Regnskapsrapport    januar - september  2018


Års-budsjett
Budsjett hittil i 


år.
Regnskap 


hittil i år. Avvik i kr Prognose


-146 705 -105 378 -105 332 46 -146 625
600 440 301 -139 470


112 303 81 054 80 399 -654 111 779
8 828 6 136 3 838 -2 298 6 125


22 116 15 589 14 991 -598 22 350
Resultat 2018 -2 858 -2 159 -5 803 -3 643 -5 901
Overføring fra 2018 15 326 15 326 15 326


12 468 9 425Overføring til 2019


Interne transaksjoner


Klasse (tall i 1000)


Inntekter
Investering
Lønn
Driftskostnader


Avviksforklaring


Etter avsluttet regnskap pr september måned er det utarbeidet en prognose for 
overføring til 2019 på kr -9,4 millioner, mot kr -10 millioner etter juli.


I forrige rapport ble det trukket frem to faktorer som ville påvirke prognosen for 
overføring til 2019, og det var refusjonsinntektene fra NAV og hvor store 
driftskostnadene blir i 2018.


Driftsbudsjettet som ble vedtatt for 2018 var på kr 8,3 millioner. Som følge av 
tilleggbevilgninger til ulike aktiviteter er budsjettet økt til kr 8,8 millioner. I prognosen 
er det lagt til grunn at de tre siste månedene i 2018 vil ha samme kostnadsbilde som de 
tre siste månedene i 2017. Under denne forutsetningen er driftskostnadene estimert til 
å bli 6,1 millioner, 2,7 millioner mindre enn budsjettert og kr 900 000 lavere enn antatt 
i forrige rapport. Årsaken til at kostnadene forventes å bli lavere er både at det ble 
budsjettert romslig på enkelte poster samtidig som at kostnadene på enkeltaktiviteter 
er blitt lavere enn antatt og aktivitetsnivået har vært noe redusert i forhold til budsjett.


Når det gjelder refusjonsinntektene fra NAV har de i perioden frem til over sommeren 
vist en klar trend mot å bli kr 1,2 millioner over budsjett. Men etter sommeren har 
refusjonsinntektene falt betydelig og prognosen er nå at merinntekten kun blir 0,2 
millioner, kr 0,1 millioner lavere enn i forrige rapport


Etter disse justeringene forventes overføringen til 2019 å bli kr -9,4 millioner, noe som 
er 3 millioner bedre enn budsjettert.


Som i forrige prognose har vi at fakultetet i 2018 sett under ett vil ha 24,6 årsverk 
rekrutteringsstillinger mot måltallet på 24,3 årsverk.  Skulle fakultetet mot formodning 
komme under måltallet vil det påvirke størrelsen på bevilgning fakultetet får. 


Definisjoner
*Inntektene til fakultetet kommer i all hovedsak som bevilgning fra UiB sentralt. I tillegg har fakultetet interne inntekter 
(eks: overhead) som synliggjøres under interne transaksjoner. Inntektsbudsjettet øker automatisk ved tilleggsbevilgninger 
(og kostnadene i kolonnen for årsbudsjett øker tilsvarende)


*Interne transaksjoner er en sekkepost som inneholder interne inntekter (eksempelvis: dekningsbidraginntekter fra 
prosjektene, frikjøpsinntekter for eget personell som lønnes av eksterne prosjekter med mere), interne kostnader 
(eksempelvis: internhusleie,  telefoni, porto, overføringer til andre enheter ved UiB, eksamen og førstesemesterkostnader 
som tidligere lå sentralt, egeninnsats på prosjekter, med mer). 


Prognose overføring til 2019, tall i millioner kroner


Antall månedsverk i rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoc)
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REGNSKAPSRAPPORT BOA januar - september 2018


Hittil i år - 
budsjett


Hittil i år - 
regnskap Hittil i år - avvik


Hittil i  år - 
avvik i % Års-budsjett


Oppdrag 0 0 0 - 400
NFR 3 335 2 778 557 17 % 6 500
EU
Annen bidrag 4 594 4 379 215 5 % 5 600


Sum 7 929 7 157 772 12 500


-3979 -3979
3979 3979,213817


Avviksforklaring 


Kostnader (tall i 
1000kr)


Kostn


Avviksforklaring


* Oppdragsaktiviteten har et årsbudsjett på kr 400 000. Denne aktiviteten kommer i 
siste kvartal.


* NFR-aktiviteten viser et mindreforbruk i perioden på kr 557 000 (7%).


Mindreforbruket er et resultat av utsatt oppstart på enkeltprosjekter, samt at 
fakultetet har fått  mindre tilslag på NFR-søknader enn forutsatt i budsjettet. Fakultetet 
har som mål at omsetningen på NFR-aktiviteten i 2018 skal være kr 6,5 millioner, men 
årsaktiviten antas nå å bli omlag kr 4 millioner.


* Annen bidragsvirksomhet har et lite mindreforbruk på kr 215 000 målt mot budsjett 
(5%). Dette er et periodiseringsavvik og målet om å omsette for 5,6 millioner i denne 
kategorien i 2018 antas å bli oppnådd.


Definisjoner
* BOA: Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet er delt inn i; Oppdragsvirksomhet, Norges Forsknings Råd, EU og Annen bidrag. 
Den siste kategorien inkludere gaver og gaveforskerkningsmidler.


Antall månedsverk i eksternfinansierte prosjekter, 2018 sammenlignet med 2014 - 2017
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RETNINGSLINJER FOR FORSKNINGSTERMIN 
__________________________________________________________________________ 


 


Innledning 


I forbindelse med årets søknadsrunde om forskningsterminer (sa 40/18) bebudet dekan og 


fakultetsdirektør at styret ville få seg forelagt en sak om prinsipielle spørsmål knyttet til 


innvilgelse og uttak av forskningsterminer. Dekan og fakultetsdirektør følger nå opp denne 


saken. 


Regelverket om forskningsterminer 


Retningslinjer for tildeling av forskningstermin er fastsatt av Universitetsstyret (28. april 


2016), og er tatt inn som vedlegg 1. De nåværende reglene erstattet tidligere reglement 


fastsatt av Det akademiske kollegium (21. februar 1991, med senere endringer). Mens 


reglene om forskningstermin tidligere la til grunn at fakultetet kunne måtte prioritere 


søknadene av undervisnings- eller budsjettmessige grunner, skal eventuell prioritering nå 


utelukkende finne sted av «undervisningsmessige grunner» (pkt. 2.4, jf. nærmere 


begrunnelse i universitetsstyresak 40/16). Søkere som ikke tildeles forskningstermin av 


undervisningsmessige grunner, «prioriteres for forskningstermin i neste søknadsrunde». 


Utsettelsestiden «skal i slike tilfeller regnes med i neste opptjeningsperiode». I tillegg 


inneholder de nye reglene bestemmelser om særlig tidsordning for FoU-tiltak, men disse 


gjelder for stillingskategorier som ikke er aktuelle for fakultetet. Retningslinjene har også 


nærmere regler om opptjeningstid for ansatte som har tillitsverv (f. eks. dekan, pro- og 


visedekan) og som tillitsvalgte, men her er det ikke behov for egne diskusjoner ut fra lokale 


behov. 


UiB har vedtatt Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2017–2020. Innsatsområde A 


gjelder kjønnsbalanse og likestilling i forskning. Som delmål 1 er satt opp høyere andel 


kvinner i professorstillinger. Ett av tiltakene er «Halv opptjeningstid til forskningstermin for 


kvinnelige førsteamanuenser». 


Fakultetet fastsetter en årlig søknadsfrist for forskningsterminer. Søknadene behandles først 


av Forskningsutvalget (FU) før de avgjøres av fakultetsstyret. De ansatte søker på eget 


skjema, jf. vedlegg 2. 


Fakultetets situasjon 


Per i dag har fakultetet 46 årsverk med opptjeningsrettigheter til forskningsterminer. De aller 


fleste faste stillingene på fakultetet utgjør også fakultetets årsverk av forskning. Fakultetet 


har for tiden bare 3 postdoktorstillinger og 1 forsker med doktorgradskompetanse. Fakultetet 


kan med det aktuelle antallet årsverk hvert år regne med søknader om 7-8 søknader om 



https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.3-Regler-og-retningslinjer-for-vitenskapelige-stillinger/Retningslinjer-for-tildeling-av-forskningstermin-og-saerlig-tidsordning-for-FoU-tiltak

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-040.pdf

http://ekstern.filer.uib.no/ledelse/Handlingsplan_Likestilling.pdf





forskningstermin i året, som vil fordele seg over 1 ½ år. Dette betyr at en del av søknadene 


vil kunne overlappe hverandre i tid i ulike søknadsrunder uten å konkurrere med hverandre 


direkte. 


Behandlingen i Forskningsutvalget (FU) 


Forskningsutvalget (FU) behandlet saken i møtet 11. oktober og fattet følgende vedtak (sak 


25/18): 


Ved søknad om forskningsterminer skal rapporten fra forrige forskningstermin legges 


ved søknaden, dersom søknader skal behandles. 


   Resultatene som ble oppnådd i den forrige forskningsterminen, vektlegges i 


prioriteringen av den nye søknaden. 


   FU-leder gis fullmakt til å utarbeide forslag til relevante kriterier for FUs faglige 


prioriteringer av søknader om forskningsterminer på grunnlag av diskusjonen i møtet. 


Retningslinjene godkjennes samtidig med protokollen. 


I tråd med vedtakets siste punkt her FU fastsatt nærmere kriterier for den faglige 


prioriteringer. Disse er som følger: 


Etter det sentrale regelverket på UiB skal det legges vekt på om 


gjennomføringsplanen er egnet til å oppfylle formålet med forskningsterminer, som er 


å få en sammenhengende fordypning i egen forskning. Det kan også ha betydning 


om vedkommende har hatt særlig stor belastning med undervisning, komitéarbeid og 


andre administrative funksjoner i opptjeningstiden. 


   Det er ellers relevante etter retningslinjene om søknader bidrar til å utvikle nye 


prosjekt eller etablere forskningssamarbeid med andre forskningsmiljøer nasjonalt 


eller internasjonalt 


   FU vil legge til grunn følgende kriterier ved prioriteringen av søknader om 


forskningsterminer. Kriteriene er likestilte. 


• Om søkeren skal oppholde seg over lenger tid ved en utenlandsk institusjon. 


Som lenger tid, anses et opphold på rundt 3 måneder. 


• Om søkeren har planer om å publisere internasjonalt. Med dette menes en 


internasjonal publiseringskanal og på et annet språk enn skandinavisk. 


• Om søkeren har konkrete planer om å utvikle et større forskningsprosjekt i 


hele eller deler av terminen. 


• Om søkeren i opptjeningstiden har nedlagt en uvanlig stor innsats i utviklingen 


av undervisningsopplegg, 


• Om søkeren skal gjennomføre konkrete samarbeidsprosjekter med andre i 


forskningsterminen. 


• Om søkeren er i kvalifiseringsfase, og skal fullføre kvalifiseringen i løpet av 


forskningsterminen. Det skal vedlegges en plan for kvalifiseringen. 


Saksforelegget til FU følger som vedlegg 3. 


Merknader fra dekan og fakultetsdirektør 


Dekan og fakultetsdirektør tar som utgangspunkt at forskningstermin er et virkemiddel for «å 







styrke og utvikle forskning, innovasjon og forskningsbasert undervisning for vitenskapelig 


ansatte med forskerkompetanse», jf. UiBs retningslinjer pkt. 1. Forskningsterminen må 


innrettes med «sikte på sammenhengende fordypning i egen forskning, utvikling av nye 


prosjekt eller etablering av forskningssamarbeid med andre forskningsmiljøer, nasjonalt eller 


internasjonalt». 


Siktemålet med denne styresaken er å trekke opp enkelte retningslinjer for 


saksbehandlingen og avgjørelsen av søknader om forskningstermin basert på en del av de 


spørsmålene som har dukket opp de siste årene.  


UiBs retningslinjer bygger på at søknader om forskningstermin skal sendes inn via 


instituttleder. Som kjent har fakultetet ikke institutter, og til vanlig har forskningsdekanen det 


ansvaret som på andre fakultet ligger til instituttleder. Praksis på fakultetet har hittil vært at 


Forskningsutvalget gir innstilling til fakultetsstyret. Søknader om forskningstermin har 


utvilsomt en side til undervisningen ved at de ansatte som får innvilget termin tas ut av 


undervisningen. Etter UiBs retningslinjer er «undervisningsmessige grunner» det eneste 


grunnlaget for å utsette termin for ansatte med opptjening. Dekan og fakultetsdirektør 


foreslår derfor at søknader om forskningstermin fra og med våren 2020 også skal forelegges 


Studieutvalget (SU).  


Fakultetet har enkelte år mottatt søknader fra ansatte som har negativ saldo i 


undervisningsbanken, og slike søknader har også blitt innvilget, noen ganger med 


særordninger. En negativ saldo i undervisningsbanken er et uttrykk for at den aktuelle 


ansatte den siste tiden har brukt mer tid på forskning enn på undervisning. Forskningstermin 


«forutsetter at den ansatte har hatt normale forsknings-, undervisnings- og administrative 


plikter i opptjeningsperioden», jf. UiBs retningslinjer pkt. 2.2. Dekan og fakultetsdirektør 


mener derfor at fakultetet bør innføre som krav at den fast ansatte har positiv saldo i 


undervisningsregnskapet. Rent teknisk kan en tenke seg ulike «skjæringstidspunkt», men 


dekan og fakultetsdirektør foreslår at søkere må ha en saldo som er i balanse eller er positiv 


ved siste årsskiftet før søknaden. 


Etter UiBs handlingsplan for likestilling mellom kjønnene (2017–2020) er et av tiltakene «halv 


opptjeningstid til forskningstermin for kvinnelige førsteamanuenser». I forbindelse med 


søknadene om forskningstermin våren 2018 kom det opp spørsmål om den reduserte 


opptjeningstiden også skulle gjelde for kvinnelige førsteamanuenser som ønsket å søke om 


opprykk til professor høst 2018. Siden siktemålet med ordningen er å få flere kvinner inn i 


toppstillinger, foreslo dekan og fakultetsdirektør til at halv opptjeningstid skulle være 


forbeholdt kvinner som skulle kvalifisere seg til opprykk under forskningsterminen. Styret var 


enig i denne tilnærmingen, og dekan og fakultetsdirektør foreslår derfor et fakultetet følger 


denne praksisen også ved senere søknader. 


Etter UiBs retningslinjer pkt. 2.2. gir ledelse av «større forskningsprosjekter» opptjeningstid 


på samme måte som normale undervisningsoppgaver knyttet til forskning, undervisning og 


administrasjon. Fra tid til annen har det dukket opp spørsmål om hvor omfattende 


prosjektene skal være. Bakgrunnen for særregelen er at ansatte da har brukt store deler av 


sin arbeidstid på forskningsadministrasjon. Unntaket vil derfor bare være aktuelt for 


prosjektledelse hvor prosjektleder har begrenset med egen forskningstid i prosjektet. Ved 


vurderingen av prosjektet størrelse må en både vurdere størrelsen på forskningsmidlene og 


hvor mange ansatte som inngår i prosjektet og som prosjektleder skal administrere. 







Fakultetet har til nå ikke gjort fradrag i opptjeningstid for ansatte som har vært frikjøpt i 


eksternfinansierte prosjekt. I perioden med frikjøp har ikke den ansatte hatt normal 


undervisningsplikt, hvilket taler for å trekke fra frikjøp. På den annen side vil en ordning med 


fratrekk kunne føre til noe administrativt merarbeid. Dekan og fakultetsdirektør mener at 


frikjøp fra undervisning bør føre til en tilsvarende økning av opptjeningstiden. Eventuell 


frikjøp for prosjektledelse bør ikke gå til fradrag siden vedkommende da ikke får mer tid til 


egen forskning. Dessuten til en annen ordning vil kunne før til at det vil være vanskelig å få 


ansatte til å ta på seg denne oppgaven.  


Dersom det er flere søkere til forskningstermin enn hva fakultetet har ressurser til å innvilge, 


fastsetter UiBs retningslinjer pkt. 2.4 at fakultetet behandler søknadene om forskningstermin 


med bakgrunn i innstillingen fra instituttet. Dersom det av «undervisningsmessige grunner» 


ikke skulle være mulig å tildele forskningstermin til alle søkere som har nok opptjeningstid, 


fastsetter retningslinjene at det må foretas en prioritering av søknadene. I tråd med den 


foreslåtte nyordningen av saksbehandlingen foran, foreslår dekan og fakultetsdirektør at 


søknadene først går til Studieutvalget som vurderer om alle søknadene kan innvilges av 


hensyn til den totale undervisningssituasjonen og eventuelt innhenter tilleggsopplysninger. 


Studieutvalget må også vurdere om undervisningssituasjonen er særlig sårbare på enkelte 


emner. Søknadene går så videre til Forskningsutvalget som vurderer om søkerne fyller 


kravene for opptjening og eventuelt prioriterer søknadene. Dekan og fakultetsdirektør 


foreslår at prioriteringene skal skje i tråd med de retningslinjene som er foreslått av 


Forskningsutvalget. Det er verdt å merke seg at etter UiBs retningslinjer pkt. 2.4 skal søkere 


som ikke tildeles forskningstermin av undervisningsmessige grunner, prioriteres for 


forskningstermin i neste søknadsrunde. I slike tilfeller skal utsettelsestiden regnes med i 


neste opptjeningsperiode. 


Etter UiBs reglement skal forskningsterminen avvikles i samsvar med formålet for ordningen 


og som «hovedregel skal terminen gjennomføres i sammenheng for den opptjente periode». 


Fakultetet har flere ganger innvilget forskningsterminen som går over flere semestre (f. eks. 


to vårsemestre), og en slik ordning kan være ønskelig for ansatte hvor det er vanskelig å 


hente inn vikarer. Dekan og fakultetsdirektør mener derfor at fakultetet skal fortsette denne 


praksisen. 


Under terminen er den ansatte fritatt fra undervisning og administrative plikter, og er uten 


tilstedeværelsesplikt på fakultetet. Etter UiBs reglement har ansatte med forskningstermin 


plikt til å gjennomføre planen som er grunnlaget for søknaden om termin. Det er ikke adgang 


til å «påta seg arbeide, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning, verv eller annet som 


kan hindre eller sinke gjennomføringen av planene uten etter samtykke fra tildelende 


myndighet». Tidligere har styret fått opp saker hvor spørsmålet er om den ansatte kan ha 


undervisning og på denne måte ta ut «forskningsterminen» over langs. En slik ordning kan 


være nødvendig der hvor fakultetet ikke kan hente inn alternative lærekrefter, men bør så 


langt som mulig unngås. Den ansatte får i en slik situasjon ikke mulighet til konsentrert 


forskningsinnsats, slik som formålet med ordningen tilsier. Dekan og fakultetsdirektør mener 


derfor at undervisning under forskningstermin skal unngås, med mindre dette er påkrevd av 


hensyn til fakultetet.  


Det er ikke ønskelig at en innvilget forskningstermin skal avbryte pågående 


veiledningsforhold til stipendiater som skriver doktoravhandling. Den som får 


forskningstermin vil derfor fortsette veiledningen også under forskningsterminen. Det har 







oppstått spørsmål om veiledning under forskningstermin da skal føres i 


undervisningsregnskapet. Dekan og fakultetsdirektør mener at fakultetet må kunne kreve at 


den ansatte som får forskningstermin fortsetter veiledningsforholdet uten at dette føres i 


undervisningsregnskapet. Veiledning på doktorgradsnivå har mer karakter av forskning enn 


undervisning. 


Etter UiBs retningslinjer skal den ansatte som har gjennomført forskningstermin levere 


rapport til fakultetet innen to måneder etter forskningsterminens avslutning. Det enkelte 


fakultet skal gi regler om rapportskriving. Praksis ved fakultetet har vært at ansatte ikke 


skriver rapport, om enn med enkelte unntak. Fakultetet har heller ikke etterspurt denne. 


Dekan og fakultetsdirektør foreslår at for fremtiden skal ansatte skrive en rapport som 


sendes Forskningsutvalget. Her skal den ansatte ta utgangspunkt i egen søknad og 


redegjøre for hvilke punkter som er fulgt opp og hvilke publikasjoner som er kommet eller 


kan ventes på grunnlag av arbeid under forskningsterminen. Den ansatte skal få en 


tilbakemelding fra Forskningsutvalget. Rapportene og Forskningsutvalgets merknader 


sendes fakultetsstyret til orientering. 


På denne bakgrunn framsettes følgende  


forslag til vedtak: 


Styret gir sin tilslutning til synspunktene i notatet med de justeringer som er gjort i 


styremøtet. 


.


Karl Harald Søvig 


dekan 


 


 


Øystein L. Iversen 


fakultetsdirektør


Vedlegg: 


1. UiBs retningslinjer (lenke) 


2. Søknadsskjema for forskningstermin for 2018 


3. FU sak 25/18 



https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.3-Regler-og-retningslinjer-for-vitenskapelige-stillinger/Retningslinjer-for-tildeling-av-forskningstermin-og-saerlig-tidsordning-for-FoU-tiltak





UNIVERSITETET I BERGEN 
Det juridiske fakultet 
 


  


 
Søknadsfrist: 7. mai 2018 


Søknad sendes elektronisk til :  post@jurfa.uib.no 


 
(Skjemaet er utformet som tabell der feltene utvides automatisk ved utfylling) 


 


SØKNAD OM FORSKNINGSTERMIN 


 
SØKER (jfr. punkt 1 i retningslinjene) 


 


Navn:  


 


Stilling:  


 


Tilsatt i fast vitenskapelig stilling (dato/år):  


 


TIDSROM (jf. pkt. 2 i retningslinjene) 


 


Søknaden gjelder for ….måneder fra dato…. til dato….    


 


 


Opptjeningstid (antall måneder):  


 


 


Sist avviklet forskningstermin fra dato ….. .til dato……..  


 


 


PLAN FOR FORSKNINGEN (jf. pkt. 1 og 3 i retningslinjene) 


Under forskningsterminen vil søkeren oppholde seg: 


 


       ved Universitetet i Bergen 


 


       ved annet lærested, i tilfelle hvor (navn, adresse, periode):  


 


 


       Andre steder, i tilfelle hvor (navn, adresse, periode): 


 


 
Eventuelle invitasjoner/tilsagn skal vedlegges. 


 


 


 


 


 



mailto:post@jurfa.uib.no





Dersom det planlegges utenlandsopphold under forskningsterminen ber vi om en kort 


prosjektomtale for utenlandsoppholdet. Oppgi også finansieringsplaner for 


utenlandsoppholdet (inkl. kilder det skal søkes): 


 


 


 


 


 


 


 


Redegjørelse for hvordan forskningsterminen planlegges anvendt (faglig innhold, 


forskningsbehov på området, forventede resultater, publikasjoner, nettverk etc.): 


Omfang – 1-2 sider. 


 


 


 


 


 


 


Dersom du har undervisnings- og veiledningsforpliktelser ber vi om en redegjørelse for 


hvordan disse kan ivaretas (vikarordninger etc.):  


 


 


 


 


Vedlegg (skannes og sendes sammen med søknadsskjema): 


 


 


 


 
Avslutningsrapport  (Jfr. punkt 7 i retningslinjene) 


NB! Det skal sendes en avslutningsrapport til fakultetet innen to måneder etter forskningsterminen er 


avsluttet.  


Benytt eget skjema. 
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SAK OM RETNINGSLINJER FOR INNVILGELSE OG UTTAK AV 
FORSKNINGSTERMINER 


 
Bakgrunn 
 
Per i dag har fakultetet har 46 årsverk med opptjeningsrettigheter til forskningsterminer. De aller fleste 
faste stillingene på fakultetet utgjør også fakultetets årsverk av forskning. Fakultetet har for tiden bare 
3 post doktorer og 1 forsker med doktorgradskompetanse. Fakultetet kan med det aktuelle antallet 
årsverk hvert år regne med søknader om 7-8 søknader om forskningstermin i året, som vil fordele seg 
over 1 ½ år. Dette betyr at en del av søknadene vil kunne overlappe hverandre i tid i ulike 
søknadsrunder uten å konkurrere med hverandre direkte. 
 
Det fremgår av UiB retningslinjer for søknader og uttak av forskningsterminer: 
- at alle fast tilsatte i vitenskapelig stilling har rett til et års forskingstermin etter 6 års tjeneste eller 1/2 
år etter 3 års tjeneste   
- at retten til forskningstermin er betinget av at den tilsatte legger fram en tilfredsstillende plan for den 
forskning som det tas sikte på å utføre i forskningsterminen 
- at tildeling av forskningstermin beror på en faglig vurdering og at tildeling normalt er avhengig av at 
tilfredsstillende vikarordning kan etableres 
- at tildeling av forskningstermin kan begrenses av undervisningsmessige grunner 
- at den som har forskningstermin har plikt til å konsentrere sin arbeidsinnsats om de(t) 
forskningsprosjekt(er) som danner grunnlaget for søknaden om forskningstermin 
- at det ikke er adgang til å påta seg arbeide, oppdrag, undervisning, eksamen, veiledning verv eller 
annet som kan hindre eller sinke konsentrasjonen om forskningsoppgavene uten etter samtykke fra 
institutt/fakultetet. 
 
Alle som får innvilget forskningstermin plikter å levere oppsummeringsrapport fra forskningsterminen 
innen 2 måneder etter forskningsterminens slutt. Historisk har ikke dette kravet vært håndhevet i 
særlig grad. 
 
I henhold til det sentrale regelverket skal instituttet lage en innstilling over innkomne søknader. For 
det juridiske fakultet, er det FU som har denne rollen. Dersom det er flere søknader enn det er mulig å 
tildele på grunn av fakultetets undervisningsbehov, skal det foretas en prioritering med grunnlag i 
innstillingen. For øvrig er det fakultetet – ved fakultetsstyret – som avgjør søknadene og tildeler 
forskningstermin, og avgjør å akseptere de undervisningsmessige konsekvensene av uttakene. 
 
På bakgrunn av dette må FU foreta en vurdering av søknadene der det i henhold til retningslinjene 
primært skal legges vekt på forskningsprosjektets kvalitet, herunder fremlagte forskningsplaner og 
forskningssamarbeid med internasjonale forskningsmiljø.  
 
Det stilles både formelle og faglige krav til søknadene om forskningstermin. FU har i sak 14/18 bedt 
om at utvalget forelegges en vedtakssak om generelle retningslinjer for prioritering av søknader om 
forskningsterminer. Dekanen og fakultetsdirektøren bebudet i sak 40/18 også overfor fakultetsstyret at 
styret skulle få seg forelagt en sak om prinsipielle spørsmål knyttet til innvilgelse og uttak av 
forskningsterminer. Dette saksforelegget skal ses på både som en egen sak om retningslinjer for FUs 
faglige prioritering av søknader om forskningsterminer, og en forberedelse til den nevnte saken om 
forskningsterminer i fakultetsstyret. 
 







 
Formelle krav til søknader om forskningsterminer 
 
Fakultetet har generelt for få undervisningsressurser og har for tiden 4 færre besatte 
førsteamanuensisstillinger enn i 2016. En forskningstermin er likevel en rettighet som faste 
vitenskapelige har krav på med mindre styret nekter innvilgelse av undervisningsmessige grunner. Det 
er et krav for innvilgelse at søkeren har hatt ordinære plikter, hvilket innebærer 50 % undervisning og 
50% forskning. En fast vitenskapelig ansatt har krav på 6 måneders forskningstermin etter 3 års 
tjeneste, og 1 års forskningstermin etter 6 års tjeneste. Frikjøp fra undervisning i opptjeningsperioden 
blir trukket fra dette grunnlaget. Dersom man skal håndheve kravet om at søkeren har hatt ordinære 
plikter, bør det stilles krav om at søkerens undervisningssaldo er i balanse på uttakstidspunktet. Det vil 
være opp til fakultetsstyret å ta stilling til om et slikt krav skal håndheves. 
 
Det følger av det sentrale regelverket at det skal vedlegges en forskningsrapport fra forrige uttak av 
forskningstermin. Det er nokså selvsagt at dette kravet bør håndheves. Men det fremgår også av 
regelverket at det skal ha betydning i hvilken grad målsettingene ved forrige forskningstermin ble 
oppfylt. Dersom det ikke ble gjort bør man fremlegge en begrunnelse for dette. Det kan være gode 
grunner for at planen for forrige termin ble justert, men søkeren bør fremlegge en kort forklaring på 
dette. I lys av manglende håndhevelse i praksis, fremmer nå FU-leder forslag om at det er et krav for 
behandling av ny søknad om forskningstermin at man vedlegger en resultatrapport fra forrige 
innvilgede forskningstermin. 
 
I den forrige saken om innvilgelse av forskningsterminer i fakultetsstyret (40/18) ble det avgjort at 
man ville legge til grunn UiBs handlingsplan for likestilling og gi kvinner i en kvalifiseringssituasjon 
mulighet for halv opptjeningstid.  Opptjeningstiden for denne gruppen vil være:  
Et års forskningstermin etter 3 års tjeneste, samt ½ års forskningstermin etter 1,5 års tjeneste. Styret 
la til grunn at det var nødvendig at forskningsterminen skulle brukes til kvalifiseringsarbeid. Søkere 
får ikke fordelen av halv opptjeningstid dersom forskningsterminen tas ut etter søknadstidspunktet for 
opprykk, selv om vedkommende ennå ikke har fått professoropprykk når søknaden om 
forskningstermin behandles. 
 
Det forutsettes i det sentrale regelverket for forskningsterminer at vitenskapelige ansatte i 
forskningstermin fortsetter veiledning av ph.d.-kandidater under forskningsterminen. 
 
 
Faglige krav til søknader om forskningsterminer 
 
Det skal i det følgende reises noen problemstillinger som FU bes om å drøfte og ta stilling til som 
relevante kriterier for innvilgelse og prioritering av søknader om forskningsterminer. Kriteriene må 
være innenfor rammene som følger av det sentrale regelverket. Etter dette regelverket skal det legges 
vekt på om gjennomføringsplanen er egnet til å oppfylle formålet med forskningsterminer, som er å få 
en sammenhengende fordypning i egen forskning. Det kan også ha betydning om vedkommende har 
hatt særlig stor belastning med undervisning, komitéarbeid og andre administrative funksjoner i 
opptjeningstiden. 
 
Det er ellers relevante etter retningslinjene om søknader bidrar til å utvikle nye prosjekt eller etablere 
forskningssamarbeid med andre forskningsmiljøer nasjonalt eller internasjonalt. 
 
I lys av UiBs og fakultetets strategi og handlingsplaner, er det naturlig å stille spørsmål ved om det bør 
legges vekt på disse kriteriene: 
 


• Bør en søker prioriteres dersom vedkommende skal oppholde seg ved en utenlandsk 
forskningsinstitusjon over en lengre periode? 


• Bør søkere som har konkrete planer om å publisere internasjonalt prioriteres? 
• Bør søkere som bruker terminen til å utvikle større forskningsprosjekt prioriteres? Hvor 


konkrete må i så fall prosjektplanene være? 
• Bør søkere som i opptjeningstiden har nedlagt en uvanlig stor innsats i utviklingen av 


undervisningsopplegg prioriteres? Skal det eventuelt stilles krav om oppnådd status som 
meritterende underviser? 







• Bør søkere som har konkrete prosjekter innenfor UiBs og Det juridiske fakultetets tematiske 
satsingsområder prioriteres? 


 
Øvrige kriterier: 
 


• Bør det vektlegges om søkeren ikke tidligere har hatt forskningstermin? 
• Bør det vektlegges om søkeren er i en kvalifiseringsfase? Bør det i så fall vektlegges om 


prosjektet det søkes om viser en strategisk plan for kvalifiseringen, og at vedkommende blir 
kvalifisert etter utløpet av forskningsterminen? 


• Bør det vektlegges om hovedformålet med forskningsterminen er å utarbeide en lærebok for 
undervisning, og bør det i så fall være krav om at den har en innretning som gjør at den vil 
tilfredsstille kravene om å være en vitenskapelig publikasjon? 
 
 


Det inviteres også for øvrig til diskusjon av kriterier som ikke er nevnt i dette saksnotatet. 
 


 
 
Forslag til vedtak: 


 
«Ved søknader om forskningsterminer skal det vedlegges en rapport med resultatene fra forrige 
forskningstermin, dersom søknader skal behandles. 
 
Resultatene som ble oppnådd i den forrige forskningsterminen, vektlegges i prioriteringen av den nye 
søknaden. 
 
FU-leder gis fullmakt til å utarbeide forslag til relevante kriterier for FUs faglige prioriteringer av 
søknader om forskningsterminer på grunnlag av diskusjonen i møtet. Retningslinjene godkjennes 
samtidig med protokollen.» 
 
 
 
Anne Marie Frøseth      
Prodekan/FU-leder       
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ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
__________________________________________________________________________ 


 


 


a) Protokoll fra Fakultetsstyret  


Protokoll fra 11.9.18 følger vedlagt 


 


b) Protokoll fra Studieutvalget 


Protokoll fra 19.9.18 og 17.10.18 følger vedlagt 


 


c) Protokoll fra Forskningsutvalget 


Referat fra 11.10.18 følger vedlagt 


 


d) Protokoll fra Tilsettingsutvalget 


Protokoll fra 14.9.18 følger vedlagt 


 


e) Referat fra HMS-utvalget 


Referat fra 18.10.18 følger vedlagt 


 


f) Personalia 


Lise Engelbreth tilsatt i 100 % vikariat som førstekonsulent i Forsknings- og 
stabsseksjonen fra 17. september 2018 til 16. mars 2019. 
 
Selma Taslaman er tilsatt i fireårig åremålsstilling som stipendiat fra 1. oktober 2018. 
 
Espen Verling er tilsatt i fireårig åremålsstilling som stipendiat fra 1. oktober 2018.  
 
Eivind Marienborg tiltrer fireårig åremålsstilling som stipendiat fra 1. januar 2019. 


 


g) Oppnevnte komitéer 


Eva Marie Vestergård Møller har søkt om å få fremstille seg til prøve for ph.d.-graden. 


11. september 2018 oppnevnte dekanen følgende komité for å bedømme 


avhandlingen, prøveforelesningen og forsvaret av avhandlingen:  


 lektor Birgit Feldtmann, Aalborg Universitet 


 professor Claes Lernestedt, Stockholms universitet 


 professor Asbjørn Strandbakken, Universitetet i Bergen (leder) 


 


Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har søkt om å fremstille seg til prøve for ph.d.-


graden. 18. september 2018 oppnevnte dekanen følgende komité for å bedømme 


avhandlingen, prøveforelesningen og forsvaret av avhandlingen:  


 professor Erling Hjelmeng, Universitetet i Oslo 
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 professor Pernille Wegener Jessen, Aarhus universitet 


 professor Christian Franklin, Universitetet i Bergen (leder) 


 


Leif Sandtorv har søkt om å fremstille seg til prøve for dr.philos.-graden. 16. oktober 


2018 oppnevnte dekanen følgende komité for å bedømme avhandlingen, 


prøveforelesningene og forsvaret av avhandlingen:  


 professor Jesper Lau Hansen, Københavns universitet 


 advokat dr. juris Knut Bergo, Schjødt 


 professor Berte-Elen R. Konow, Universitetet i Bergen (leder) 


 


Dekanen har oppnevnt følgende komité for å bedømme Synne Sæther Mæhle sin 


søknad om kompetanseopprykk til professor: 


 Professor Inger-Johanne Sand, Universitetet i Oslo (leder) 


 Professor Mette Hartlev, Københavns Universitet 


 Professor Henriette Sinding Aasen, Universitetet i Bergen 


 


h) Utlysninger 


Det ble lyst ut en 50 % postdoktorstilling (fire år) med søknadsfrist 31. oktober. Den 
som blir tilsatt vil samtidig bli tilsatt som 50 % forsker ved Helse Bergen.  
Utlysningstekst er vedlagt (2018/12132). 
 
Det ble lyst ut et vikariat (ca. ut november 2019 med mulighet for forlengelse) som 
ph.d.-koordinator (seniorkonsulent/rådgiver) med søknadsfrist 31. oktober.  
Utlysningstekst er vedlagt (2018/12109) 


 


i) Oppsummering av opptakene ved Det juridiske fakultet høsten 2018 


Rapport følger vedlagt 


 


j) Nøkkeltall eksamen: Meldt, møtt, stryk, avbrutt, antall forsøk samt gjentak av bestått 


eksamen 


Rapport følger vedlagt 


 


k) Spesialemnerapport vår 2018 


Rapport følger vedlagt 


 


l) Høringssvar 


To høringssvar følger vedlagt:  


 stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler 


 revisjon av forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen    


 


m) Budsjettforslag 2019 


Fakultetets budsjettforslag for 2019 følger vedlagt.  


 


n) Supplering av representant fra gruppe B til studieutvalget 


I sak 55/18 fikk dekanen fullmakt til å supplere representanter til underutvalg ved 


fakultetet. 14. september 2018 oppnevnte dekanen Ingrid Margrethe Halvorsen 


Barlund som fast representant i studieutvalget i perioden 17.9.18-31.7.19. 
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o) Vedtak i Den sentrale klagenemd 


Oversikt over vedtak i Den sentrale klagenemd for perioden 21.3.2017-15.6.2018 er 


vedlagt.  


 


 


 


Karl Harald Søvig  Øystein Lunde Iversen 


Dekan  Fakultetsdirektør 


 


 


 


23.10.18 


GUBRN 


 


 


 


 


 


 


 


Vedlegg 


 


 Protokoll fra fakultetsstyremøte 11. september 2018 (lenke) 


 Protokoll fra studieutvalget 19. september 2018 (lenke) 


 Protokoll fra studieutvalget 17. oktober 2018 (lenke) 


 Referat fra forskningsutvalget 11. oktober 2018 


 Protokoll fra tilsettingsutvalget 14. september 2018 


 Protokoll fra HMS-utvalget 18. oktober 2018 


 Utlysninger, postdoktor og ph.d.-koordinator 


 Oppsummering av opptakene høsten 2018 


 Rapport: nøkkeltall eksamen 


 Rapport: spesialemner 


 Høringssvar: Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler 


 Høringssvar: Revisjon av forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen    


 Budsjettforslag 2019 


 Vedtak i Den sentrale klagenemd 


 



https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_11.9.18.pdf

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll-su-20180919-sak-55-75x.pdf

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll-su-20181017-sak76-83.pdf
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UNIVERSITETET I BERGEN     
DET JURIDISKE FAKULTET 


 
REFERAT  


FORSKNINGSUTVALGET  
TORSDAG 11. OKTOBER 2018 KL. 13.00 - 15.20 


 
 
Til stede: Anne Marie Frøseth (leder), Eivind Kolflaath, Søren Koch (vara for Camilla Bernt), 
Andrea Grønningsæter, Randi Sæbøe, Katrine Bjørndalen, Nadja Kustova (vara for Henrik 
Saxegaard) og Henning Simonsen (referent).  
Observatør fra administrasjonen: Gunhild Brubakken (t.o.m. sak 26.) 
 
Saksliste: 
 
23/18 Godkjenning av innkalling, saksliste 


Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
24/18 Orienteringssaker 


- Oversikt over forbruk hittil i 2018: tilskuddsreiser/vit.ass./språkvask 
Tatt til etterretning med et par justeringer. 
- Rapporten ‘Vitenskapelig publisering fra Det juridiske fakultet’ 
FU drøftet innholdet i rapporten, og tok til etterretning at den baserer seg på små tall 
over en kortere tidsperiode, som medfører at det er vanskelig å trekke konklusjoner 
fra materialet. 
 
FU mener at det er viktig at de vitenskapelige ansatte på fakultetet tar hensyn til 
publikasjonspoeng når man velger publiseringskanaler, men at valget også må ta 
hensyn til hvilke målgrupper den enkelte ønsker å nå, og til at nivå 2-kanalene ikke 
nødvendigvis gir mest «impact» på alle fagfelt. FU mener at det viktigste må være at 
de vitenskapelig ansatte tar informerte valg ut fra de mål man ønsker å nå med den 
enkelte publikasjonen, inkludert at man eventuelt velger vekk en tellende 
publikasjonskanal.  
 
Utvalgsleder informerte om at ledelsene ved de juridiske fakultetene for tiden 
utreder muligheten for fortløpende nettpublisering av doktoravhandlinger som ikke 
kommer ut som bøker. 


 
25/18 Retningslinjer for forskningstermin 


Det ble bemerket fra utvalget at det bør settes av egne midler til utvikling av 
læremidler som ikke har et vitenskapelig formål.  
Det ble også bemerket at søkere med lang opptjeningstid bør prioriteres ved tildeling 
av forskningsterminer. 


  
Vedtak: 


«Ved søknad om forskningsterminer skal rapporten fra forrige forskningstermin 
legges ved søknaden, dersom søknader skal behandles. 


 
Resultatene som ble oppnådd i den forrige forskningsterminen, vektlegges i 
prioriteringen av den nye søknaden. 
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FU-leder gis fullmakt til å utarbeide forslag til relevante kriterier for FUs faglige 
prioriteringer av søknader om forskningsterminer på grunnlag av diskusjonen i møtet. 
Retningslinjene godkjennes samtidig med protokollen. 
 


 
26/18 Aktivitetsnivået i forskergruppene – kriterier for tildeling av midler (diskusjonssak) 
 
Vedtak: 
 


«FU vil ved neste utlysning av smådriftsmidler informere søkerne om at 
aktivitetsnivået foregående år vil bli vektlagt ved tildelingen av midler for 2019. 
Kriteriet vil bli vedtatt som en del av retningslinjene for tildelingen av smådriftsmidler 
i forbindelse med saken om tildeling av midler for 2019. 


 
FU anbefaler ledelsen å gi fakultetsstyret en orientering om aktivitetsnivået i 
forskergruppene i styresaken om budsjettbehandlingen for 2019. FU anbefaler 
fakultetsstyret å vurdere om man skal sette aktivitetskrav til forskergruppelederne 
som betingelse for å bli tildelt personlige driftsmidler.  


 
FU la til grunn at følgende kriterier burde ligge til grunn for å fremme sak om 
nedleggelse av forskergrupper: 


 
Kompetanse til å nedlegge forskergrupper bør ligge til FU. FU-leder bør ta initiativ til 
å fremme sak om nedleggelse av en forskergruppe, dersom den har vært inaktiv i to 
år, eller har hatt et lavt aktivitetsnivå over mange år. Forskergruppelederen/-ne bør 
få et forvarsel før det fremmes sak. Dersom det foreligger konkrete planer om å 
gjenoppta aktiviteten på et gjennomsnittlig nivå, bør sak om nedleggelse ikke 
fremmes. 


 
For å endre kriteriene for nedleggelse av forskergrupper, må saken fremmes for 
styret. FU anbefaler at saken sendes på høring. Et egnet forum for dette kan være 
forskergruppelederforumet.» 


 
27/18 Innspill til øremerking av fast førsteamanuensisstilling 
 


FU drøftet innspillene fra forskergruppelederne og merket seg at det har 
fremkommet mange grundige og verdifulle overveielser, som har et langsiktig 
perspektiv. Det er kun én forskergruppe som mener de har et umiddelbart behov for 
en øremerket fast førsteamanuensisstilling. Dette er forskergruppen i skatte- og 
avgiftsrett. Forskergruppen i konkurranse- og markedsrett uttrykker bekymring for å 
miste én av to meget godt kvalifiserte søkere til en fast stilling etter at den pågående 
bedømmelsen av den utlyste stillingen i konkurranse- og markedsrett er avgjort. 
Forskergruppen i strafferett og straffeprosess påpeker at årsaken til at det nå er fire 
færre besatte faste stillinger delvis er oppsigelse og naturlig avgang i dette 
fagmiljøet. Det uttrykkes bekymring for om fagmiljøet vil makte å opprettholde sin 
status som internasjonalt anerkjent, dersom frafallet ikke kompenseres med nye 
stillinger. Ingen av de to sistnevnte fagmiljøene gir uttrykk for at det per i dag er 
aktuelt eller et godt marked for utlysning av en øremerket fast førsteamanuensis 
stilling på deres fagfelt. 


 
Skatterettsmiljøet på fakultetet har i dag en fagperson med doktorgradskompetanse i 
faget. Fakultetsledelsen er i dialog med Skatt Vest og Skattedirektoratet om 
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finansieringen av en større nasjonal satsing på skatterett. Det er uttrykt at fakultetet 
ønsker å ta et nasjonalt ansvar og ha hovedsete for satsingen ved fakultetet. Dette 
blant annet fordi det i dag er flere stipendiater på fagfeltet ved fakultetet, og at det i 
motsetning til de juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø er en fagperson på fakultetet 
med doktorgradskompetanse i faget. I lys av at i dag ikke finnes andre aktuelle 
personer med doktorgradskompetanse i faget, og det heller ikke er pågående 
doktorgradsprosjekter ved de andre fakultetene, er det lite sannsynlig at markedet av 
søkere vil endre seg på relativt lang sikt.  


 
FU mener det bør vurderes å øremerke den faste førsteamanuensisstilling til skatterett.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Anne Marie Frøseth      Henning Simonsen  
leder        sekretær 
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Sak 2/18 Tilsettingssak tre stipendiatstilling ved Det 
juridiske fakultet – (2018/13885) 
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«Eivind Marienborg, Selma Taslaman og Espen Verling tilsettes 


i stipendiatstilling ved Det juridiske fakultet for en periode på 4 


år og med 25% pliktarbeid.» 


 


  


    
  
    
  


 
 


 


Bergen, 14. september 2018 


 


Karl Harald Søvig                    Marianne Hauger 


dekan                                      sekretær 


 


 
 


  







HMS-utvalgsmøte 18.10.2018, kl. 13:00-14:00 


Møterom 545 


 


Til stede: 


• Hovedverneombud og verneombud for administrativt område: Bente Rosnes 


• Verneombud vitenskapelig område: Tine Eidsvaag 


• Verneombud vitenskapelig område: vara Camilla Bernt 


• Linjeleder: Øystein L. Iversen  


• Linjeleders representant: Anita H. Garden 


• HMS-koordinator: Synne Alne 


• Brannvernansvarlig: Vivian Gjelsvik 


• Referent: Synne Jakobsen 


 


Fravær:  


• Kjersti Bakke Sørensen 


 


Saksliste: 


10/18: Orienteringssaker 


a. Status kontorsituasjon og ombygging – Kontorer i 6. og 7. etasje har blitt ombygd til to.  


b. Resertifisering Miljøfyrtårn – Det har vært et innledende møte, og det er ønskelig at 
prosessen startes så raskt som mulig, slik at den kan ferdigstilles ultimo februar 2019.  


c. Brannvernsansvarlig Vivian Gjelsvik– Informasjon og problemstillinger rundt 
brannevakuering etter møte med plassansvarlige 8. oktober. Det er anskaffet en megafon 
som tiltak mot at studenter og ansatte blokkerer hovedinngangen ved evakuering. Andre 
Kvalvågnes vil ha ansvaret for den. To PC-vakter skal assistere med evakueringen. 
Oppfølging: En vara for Kvalvågnes må utnevnes.  


d. Statusoppdatering om beredskapsverktøyet CIM – Beredskapsplan med tiltakskort er nå 
tilgjengelige, men loggførere må kurses. Ledelsen må også kurses i praktisk bruk av CIM. En 
beredskapsøvelse planlegges primo 2019. De ulike arbeidsfeltene, f.eks. eksamen, på 
fakultetet skal risikovurderes. Fakultetet skal samarbeide med Det psykologiske fakultetet i 
arbeidet med dette. 


 


 







11/18: Beredskapsoppslag 


• Lærling Synne Jakobsen presenterte arbeid hun har gjort med oppdatering av 
beredskapsinformasjon til oppslagstavlene i JUSS I. HMS-utvalget kom med innspill. Møtet 
ble enige om at det skal være to hovedansvarlige på hver etasje istedenfor vara-ordning.  
Oppfølging: Oppslagene endres i henhold til de innspillene som kom fram i møte. 


• Det er også behov for koordinering av brannvernssituasjonen og plassansvarlige i alle 
etasjene der vi leier lokaler og har ansatte og/eller studenter på Juss II. Brannvernområdet til 
brannvernansvarlig Vivian Gjelsvik på JUSS I utvides til også å omfatte JUSS II.  
Oppfølging: Det må samsnakkes med plassansvarlige og eventuelle brannansvarlige i de 
øvrige etasjene i JUSSII. 


 


12/18: Årets HMS-møte fra Solstrandseminaret 2. oktober. 


• Oppsummering fra årets HMS-møte – Det var enighet om at det var nyttig å samle fakultetet 
og ta opp problemstillinger både i grupper og i plenum. Det ble uttrykt stor nytte av å møtes 
på tvers av stillingsgrensene i en uformell setting.  


• Notater til neste års HMS-møte – Et forslag om å introdusere alle nyansettelser for det siste 
året ble lagt frem. Det samme kan gjelde endringer i oppgavefordeling, i kortfattet format.  


 


13/18:  Valg av Verneombud og Hovedverneombud 


• Det skal gjennomføres valg av verneombud og hovedverneombud for perioden 2019-2020. 
Valgene publiseres i fakultetsnytt.  


• Sittende verneombud og varaverneombud for de vitenskapelige ønsker å fortsette. 


• Ettersom HR- og økonomifunksjonene skal sentraliseres innen 1. mars 2019, foreslås det at 
man ikke velger ansatte som arbeider med HR- eller økonomi som verneombud for 
teknisk/administrativt tilsatte.  


 


14/18: Status for tiltak i HMS-handlingsplanen  


• Vernerunde/kontortilpasning (primo november) – Andre uken i november er aktuell for 
gjennomføring av vernerunden. Datoer avtales internt og meddeles i fakultetsnytt.  


• Veiledersamling – Det ble orientert om årets veiledersamling som fant sted i juni. Det 
planlegges et nytt veilederseminar til våren. 


• I handlingsplanen er de satt opp et årlig motivasjonsseminar for stipendiater. Form og 
innhold på dette seminaret er under revisjon.   


  


15/18: Møtedatoer fremover 


• Årets siste HMS-utvalgsmøte skal være i slutten av november. 
 







16/18: Eventuelt 


• Det har kommet flere klager om at søppelcontainerne lukter.  
Oppfølging: Hyppighet for tømming undersøkes videre med eiendomsavdelingen. 


 


19.10.2018 SJ/SA/AGA 


 







Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet


Postdoktorstilling ved Det juridiske fakultet
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, lyser ut ei 50 % stilling som postdoktor. Stillinga er for ein periode på 4 år. Den som vert tilsett vil
samstundes verte tilsett 50 % som forskar ved Helse Bergen for ein periode på 4 år. Den som vert tilsett vil ha 25 % undervisningsplikt over ein
periode på 4 år ved Det juridiske fakultet.
 
Om prosjektet/arbeidsoppgåver:
Den som vert tilsett skal gjennomføre eit rettsvitskapleg prosjekt som skal utvikle forsking av høg kvalitet på tema i grenseflaten mellom
strafferettspleie, barnevern og psykisk helsevern. Prosjektet skal sjå på strafferettslege reaksjonar opp mot tiltak innan barnevern og psykiatrisk
helsevern. Prosjektet skal ha ei innretning som legg til rette for forskingsaktivitet i tverrfagleg samarbeid og som særleg nyttar kunnskap frå
psykiatrien og dei institusjonane som kjem i kontakt med utfordringane på feltet.
 
Den som vert tilsett skal både ha Det juridiske fakultet og Helse Bergen som arbeidsstad.
 
Kvalifikasjonar og eigenskapar:


Du må ha oppnådd norsk ph.d.-grad i rettsvitskap eller ha tilsvarande utanlandsk utdanning, eller ha levert ph.d.-avhandlinga di til
vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er godkjend/oppnådd før tilsetjing kan skje.
Du må ha doktorgradskompetanse på ein eller fleire av dei fagområda som omfattas av postdoktorprosjektet.  
Du må ha gode samarbeidseigenskapar og evne til å bidra til oppbygging av eit godt fagmiljø.
Du må kunne undervise på emne som er del av dei obligatoriske faga på masterprogrammet i rettsvitskap.
Du må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg.
Du må ha gode norskkunnskapar.


 
Om postdoktorstillinga:
Du må levere ein prosjektomtale saman med søknaden innan søknadsfristen. Prosjektomtalen skal inngå som del av (vedlegg til)
arbeidskontrakt for åremålstilsetjinga. Du skal ved tilsetjing kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet som inneheld ein
framdriftsplan. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.
 
Vi kan tilby:


Eit godt og faglig utfordrande arbeidsmiljø
Løn etter lønssteg 72 (kode 1352/lønsramme 24) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr. 658 300.- brutto.
For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
Medlemsskap i Statens pensjonskasse
Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
Gode velferdsordningar


Søknaden skal innehalde:


Ei kort utgreiing om forskingsinteressene dine og motivasjonen for å søkje stillinga
Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga
CV
Karakterutskrifter og vitnemål, samt stadfesting på at doktorgradsavhandlinga er levert
Relevante attestar
Liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
Eventuelle publikasjonar
Prosjektomtale


Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge via lenke på denne sida
merka «Søk stillingen».
 
Generell informasjon:
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:
Prodekan Anne Marie Frøseth, tlf. 55 58 95 49, e-post: Anne.Froseth@uib.no eller seniorrådgivar Randi Sæbøe, tlf. 55 58 95 39, e-post:
randi.sæboe@uib.no.
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert
alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett funksjonsevne
blir oppmoda om å søkje stillinga.
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blir oppmoda om å søkje stillinga.
Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje
blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.
Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.
Det kan bli aktuelt å gjennomføre intervju ved tilsetjing i stillinga.
 
Du finn meir informasjon om tilsetjingsprosessen her.
 
Søknadsfrist: 31. oktober 2018


Jobbnorge-ID: 159022, Søknadsfrist: 31. oktober 2018
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Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet


Seniorkonsulent/rådgjevar ved Det juridiske
fakultet
Vil du vere med å arbeide i det forskingsadministrative teamet på Det juridiske fakultet?
 
Vår ph.d.-koordinator skal ha foreldrepermisjon, og vi har derfor ledig eit vikariat som seniorkonsulent/rådgjevar i Forskings- og stabsseksjonen
ca. ut november 2019, med muligheit for forlenging og med tiltreding etter avtale. Forskings- og stabsseksjonen er ein av to administrative
seksjonar ved fakultetet og tel 11 medarbeidarar. Seksjonen har ansvar for fakultetets arbeid med forskingsadministrasjon, HR og økonomi.
 
Den ledige stillinga er knytt til det forskingsadministrative arbeidet, der du vil få særskilt ansvar for å koordinere doktorgradsprogrammet frå
opptak til doktordisputas. Du vil og ha ansvar for organisering av ulike seminar og arrangement knytt til doktorgradsprogrammet. God og tett
oppfølging av doktorgradskandidatane er ein viktig del av stillinga, og du får ansvar med å vidareutvikle dei administrative rutinane på dette
feltet.
 
Du vil ha eit utstrakt samarbeid med fagansvarlege for forskarutdanninga om programoppsett, og vil samarbeide tett med forskingsleiinga og
det vitskaplege miljøet på fakultetet. Utgreiing og saksførebuing er og sentrale delar av stillinga, og du vil bidra i arbeidet med fakultetet sine
planar og rapportar. Stillinga inngår også i internasjonaliseringsteamet på fakultetet.


Den som blir tilsett kan òg få andre administrative oppgåver.
 
Kvalifikasjonar


mastergrad. Det er ikkje naudsynt med juridiske emne i graden. Kandidatar frå alle relevante fagområde vert oppmoda om å søkje.
Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell
utdanning.
relevant praksis frå universitets- og høgskulesektoren
erfaring frå sakshandsaming, utgreiing, koordinering og prosjektarbeid
gode engelskkunnskapar munnleg og skriftleg
kan nytte begge målformer
god IT- kompetanse


Personlege eigenskapar


initiativrik, effektiv, kreativ og løysingsorientert
fleksibel og sørvisinnstilt
evne til sjølvstendig gjennomføring og oppfølging av arbeidsoppgåver
evne til prioritering og orden i periodar med stort arbeidspress
gode kommunikasjons- og samarbeidsevner


Vi kan tilby


eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø med fagleg tyngde
gode vilkår for fagleg og personleg utvikling
inkluderande arbeidsliv (IA)
fleksibel arbeidstid
lønn i lønnstrinn 54 - 58/årsløn 472 300-505 800 (seniorkonsulent kode 1363), eller i lønnstrinn 59 - 61/årsløn 515 200-534 100
(rådgjevar, kode 1434) avhengig av kvalifikasjonar. For særskilt godt kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare lønn.


Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:
fungerande seksjonssjef Anita H. Garden , +47 55 58 96 76, e-post Anita.Garden@uib.no.
 
For nærare informasjon om Det juridiske fakultet, sjå http://www.uib.no/jur
 
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad avspegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders-
og kjønnssamansetning og rekruttere personar med nedsett funksjonsevne og innvandrarbakgrunn. Personar med nedsett funksjonsevne og
innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å søkje stillinga.
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Søknad og CV skal sendas elektronisk via linken «Søk denne stilling» til Universitetet i Bergen. Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast
dersom du får melding om det.
 
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga
ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.
 
Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.
 
Søknadsfrist: 31. oktober 2018.


Jobbnorge-ID: 158996, Søknadsfrist: 31. oktober 2018
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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:   30.10.2018 


 


OPPSUMMERING AV OPPTAKENE VED DET JURIDISKE FAKULTET HØSTEN 2018 
__________________________________________________________________________ 


 


Til høstsemesteret 2018 har fakultetet gjennomført fire ulike lokale opptak: 


 Opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap 


 Opptak av internasjonale avtalestudenter 


 Opptak til spesialemner 


 Opptak til poststudierett 


Opptaket til det 5-årige masterprogrammet i rettsvitenskap er delegert til Samordna Opptak og 


sentralt opptakskontor ved UiB. Fakultetet fastsetter opptaksrammer og tilbudstall. 


Fakultetet har tatt imot og saksbehandlet godskrivingssøknader fra disse studentene.  


MAJUR-2 – opptak til toårig masterprogram 
Søknadsfristen i år var den samme som for opptak via Samordna opptak, 15. april. Søknader til 


MAJUR-2 leveres elektronisk via Søknadsweb, og våre øvrige frister er lagt så tett opptil Samordna 


opptak som mulig 


Fakultetet mottok totalt 172 søknader om opptak til det toårige masterprogrammet. Av de 172 


søkerne var 135 kvalifiserte for opptak (i 2017 var det 155 søkere totalt og 109 kvalifisert for 


opptak):  


 


 


135


26


9


1


Søknadsstatus majur-2 høsten 2018


Kvalifiserte Ikke C-snitt eller bachelorgrad


Ingen eller manglende dokumentasjon Trukket søknaden







Retningslinjene og reglene for hvordan opptaket foregår er omtalt på fakultetets nettside om 


opptaket1 og i opptaksreglementet2. For å være kvalifiserte, må søkeren ha fullført en bachelorgrad i 


rettsvitenskap fra hhv. Høgskolen i Innlandet, tidligere Høgskolen på Lillehammer (INN), Universitetet 


i Agder (UiA) eller Universitetet i Stavanger (UiS). I tillegg må de ha et karaktersnitt på minst C og ikke 


ha fått tilbud om opptak til det 5-årige masterprogrammet i rettsvitenskap via Samordna opptak. De 


kvalifiserte søkerne konkurrerer så om de 30 studieplassene i tre kvoter – en kvote for hvert av 


studiestedene. Søkerne fra INN konkurrerer om 17 passer, UiA om 8 plasser og UiS om 5 plasser i 


2018. Dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere i en kvote til å fylle studieplassene, fordeles de 


resterende plassene mellom de andre kvotene. Dette har det hittil ikke vært nødvendig å gjøre, 


trenden går mer mot at antallet studenter på venteliste øker. 


De kvalifiserte søkerne fordelte seg slik i årets opptak: 


 


 


Opptaksgrensene3 har fordelt seg slik siden vi begynte med opptak til toårig master i 2014:  
 


 


                                                           
1 http://www.uib.no/jur/79165/opptak-til-to%C3%A5rig-masterprogram-i-rettsvitenskap#,  
2 
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/opptaksreglement_for_toarig_mastergrad_i_rettsvitens
kap.pdf  
3 Søkerne rangeres på grunnlag av gjennomsnittskarakter i de karakterbelagte emnene i rettsvitenskap/juss som inngår i bachelorgraden. 


Karakteren i ex.phil. og ex.fac. tas ikke med. Rangering skjer ved at bokstavkarakterene erstattes med tallekvivalenter etter følgende skala: 
A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1. For hvert emne multipliseres tallekvivalenten med antall studiepoeng, og produktene summeres. Denne 
summen divideres med totalt antall studiepoeng, og resultatet beregnes med to desimaler. 
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Alle programmets 30 studieplasser ble fylt, og de 30 studentene har semesterregistrert seg høsten 


2018. 


INTL-JUS – opptak av innreisende avtalestudenter  
Høsten 2018 har fakultetet hatt en liten nedgang i antall internasjonale studenter, sammenlignet 


med fjoråret som utmerket seg med en veldig stor økning. Tabellen under viser antallet søknader 


fra potensielle innreisende avtalestudenter til vårt fakultet i høstsemestrene de tre siste årene. 


Som hovedregel er antall søkere og antall tilbud det samme, med kun svært sjeldne unntak. Tallet 


under viser derfor antall studenter som har aksepterer tilbudet fra fakultetet. Differansen i antall 


søkere og antall akseptert består i hovedsak av studenter for det foretas endring i fakultetstilknytning 


på bakgrunn av emnene de er oppmeldt til, i tillegg til trekk etter utsendt tilbud.  


I høstsemesteret 2018 tok vi imot 174 nye internasjonale studenter, hvorav 53 studenter blir 


værende i Bergen i vårsemesteret som sitt andresemester. Vi mottar normalt sett 5-10 søknader om 


forlengelse. 


Nytt av året er at fakultetet arrangerte sommerskole for kinesiske og norske studenter i august 2018. 


De 20 kinesiske studenter som deltok på Maritime Bergen Law Summer Programme er ikke inkludert 


i tallene under. 


Tabellen under viser antall internasjonale søkere som søkte på UiB sine avtaler totalt, søkere kun via 


fakultetets avtaler og aksepterte tilbud i høstsemestrene 2016 – 2018.  


 


 


JUSVALG - opptak til spesialemner  
Fakultetet tilbød opptak til totalt 41 spesialemner høsten 2018. Det gis opptak til spesialemner i 


begge semestre, for et semester av gangen.  


Høsten 2018 mottok vi til sammen 208 søknader til JUSVALG.  Det ble gitt 187 tilbud og av disse har 


152 vurderingsmeldt seg for høsten 2018.  
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Antall søkere siden høsten 2015: 


 


 


POSTMAJUR – poststudierett ved Det juridiske fakultet høsten 2018  
Vi behandler søknader om opptak til poststudierett til både høst- og vårsemesteret.  


Høsten 2018 mottok vi 64 søknader om opptak til poststudierett. Her ble 64 tilbud gitt og av disse har 


58 semesterregistrert seg for høsten. Det er kandidater som fullførte mastergraden i rettsvitenskap i 


det semesteret før som har adgang til å søke denne studieretten som de kan ha i inntil to semestre. 


Tabellen under viser søkertallene fra de semestrene fakultetet har hatt poststudierett: 


 


MAJUR - Opptak til integrert masterprogram i rettsvitenskap via Samordna 


opptak og godskriving  
Fakultetets måltall for opptaket høsten 2018 er 380 studieplasser. De siste årene har vi sett at antall 


søkere gjennom Samordna Opptak med annen juridisk utdanning, som ønsker å få godskrevet denne 


inn i graden sin her er økende. Dermed er det utfordrende å beregne hvor mange det skal gis tilbud 


til og hvor mange studenter vi reelt ender opp med på hvert studieår. I 2018 ble det etter nøye 
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monitorering av prøveopptakene gitt 708 tilbud (mot 702 i 2017). Dette har resultert i 491 møtte 


studenter, mot 472 i 2017.  


Tabellen under viser søkertallene fra årets opptak til det femårige masterprogrammet i 


rettsvitenskap via Samordna opptak (NOM-opptaket) sammenliknet med 2013 - 2017.  


 


Også i 2018 har antallet førsteprioritetssøkere vært rekordhøyt. 5-årig masterprogram i 


rettsvitenskap ved UiB var etter omprioriteringsfristen 1. juli det studieprogrammet i Norge med flest 


førstevalgssøkere, etterfulgt av rettsvitenskap (oppstart høst) ved UiO og siviløkonomutdanningen 


ved NHH. Vi var nr. 2 i 2017.  


Oversikt over poenggrensene til opptaket gjennom Samordna Opptak fra 2010 og frem til i dag for 5-


årig master i rettsvitenskap og for bachelor i jus/rettsvitenskap ved UiA, UiS og INN følger nedenfor 


fordelt på ordinær kvote og førstegangsvitnemålskvote. 
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Søkere totalt Søkere førsteprioritet Tilbud Møtt


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


UiO høst 58,4 58,1 59,4 59,8 60,3 60,6 60,5 61,3 62,0


UiO vår 55,2 55,7 57,9 57,8 58,3 58,5 59,2 59,6 60,4


UiB 53,6 54,5 55,6 56,7 57,4 57,4 57,7 58,4 59,2


UiT 54,4 54,4 55,3 56,3 56,8 56,6 57,2 57,8 58,8


Universitetet i Agder 52,4 52,1 52,7 52,8 52,3 52,6 52,8


Universitetet i Stavanger 54,1 52,9 54,4 53,6 53,1 53,8 55,1


Høgskolen i Lillehammer 43,8 47,8 47 48,8 49,9 51 50,3 49,9 50,0
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Godskriving  


Antallet studenter med opptak via Samordna opptak som søker godskriving av ekstern utdanning har 
økt sammenliknet med 2017, men tallet er fortsatt lavere enn årene før. I år mottok vi 147 søknader. 
Studentene som søker om godskriving av ekstern utdanning har tidligere bestått juridiske emner 
(rundt 109 av søkerne, mot 90 i 2017), og/eller innføringsemner (ex.phil/ex.fac – 38 av søkerne mot 
ca. 30 i 2017).  
 


 
 
De aller fleste av de nye studentene forholdt seg til søknadsfristen de får oppgitt under opptaket, 
men vi får hvert får flere søknader om godskriving lenge etter at høstsemesteret har startet. Dette 
gjaldt i all hovedsak studenter som ønsket innpass av spesialemner og ex.phil/exfac. De aller fleste av 
studentene med innpass av juridisk utdanning på bachelornivå søkte innen fristen.   
 
I 2018 sendte UiB for andre gang tilbudsbrev til søkerne per e-post. E-posten inneholdt 
fakultetsspesifikk informasjon, blant annet med lenke til elektronisk søknadsskjema om godskriving 
av ekstern utdanning. I søknadsskjemaet kan de samtykke til elektronisk utveksling av 
eksamensresultater fra andre norske læresteder. Ved at studenten samtykker til dette, får fakultetet 
tilgang til den tidligere beståtte utdanningen til studenten direkte via databasen Felles 
Studentsystem (FS). Søknadsfristen ble satt til 30.07.17, dette for å sikre at søknadene ble behandlet 
i tide til semesterstart.  


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


UiO høst 52,1 51,5 52,3 52,7 52,6 53,8 53,9 54,2 55,0


UiO vår 49,6 49,3 49,6 50,0 50,3 51,2 51,9 51,9 52,6


UiB 50,0 50,0 50,5 50,5 51,0 51,2 51,7 52,0 52,8


UiT 49,2 49,1 49,6 49,6 49,6 50,4 51,1 51,4 52,1


Universitetet i Agder 47,4 47,2 48,8 48,6 48,6 48,8 49,3


Universitetet i Stavanger 47,7 47,2 47,8 48,3 47,9 48,3 49,1


Høgskolen i Lillehammer 42,4 44,6 44,2 44,0 45,8 46,2 45,7 45,5 46,4
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Tabellen under viser antall godskrivingsvedtak fordelt på studieår i 2015-2018. 
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Til Fakultetsstyret 


Fra Studieutvalget. 


Nøkkeltall eksamen: Meldt, møtt, stryk, avbrutt, antall forsøk samt gjentak av 


bestått eksamen 


I sitt møte den 19. november behandlet Studieutvalget en rapport over nøkkeltall for eksamen. Rapporten 


vedlegges her i sin helhet. 


SU uttalte i sak 57/18 – 3: 


Oversikten utarbeides med sikte på å kunne oppdage eventuelle påfallende mønstre i avbrutt eksamen 


og/eller stryk, som eventuelt kan settes i sammenheng med sperren mot gjentak av bestått eksamen. 


Heller ikke i 2017/18 tegnes et slikt mønster. 


Også nivået på gjentak av bestått eksamen er av interesse, og går fram av oversikten her. 


Oversikt over meldt – møtt – stryk – avbrutt og gjentak 


Her presenteres en oversikt over aktuelle tall for alle eksamener i obligatoriske emner for studieåret 2017/18 


og et antall tidligere år.  


Se også SU  


- 52/15 – 3 den 25. august 2015 


- 59/16 – 3 den 22. august 2016 


- 84/17 – 1 den 29. november 2017 


for tilsvarende avmelding tidligere år. 


Vi ser at antallet meldt til eksamen er markert høyere dette året enn noen av de fire foregående, med 6 716 


meldt i år. Også antall møtt er høyere – for første gang over 6 000. Antallet stryk er lavere enn de seneste 


årene, unntatt 15/16. Antallet som avbryter eksamen er opp fra i fjor, men lavere enn de tre andre årene i 


materialet. Antallet som bruker to forsøk har gått ned i hele perioden, tendensen fortsetter i år. Antallet som 


benytter tre eller flere forsøk er innenfor allerede etablerte ytterpunkter, og påkaller ikke særskilt 


oppmerksomhet. Det er i mange tilfeller spesielle og individuelle forhold som begrunner disse forekomstene. 


Det er neppe noe i årets tall som påkaller særskilt oppmerksomhet. 


Tall for to og tre forsøk omfatter både de som har strøket tidligere og de som gjentar en bestått eksamen. 


Vi har relativt mange flere gjentak av eksamener mot slutten av studiet. En grunn til det kan være at 


studentene sparer kvoten de har (fire gjentak av bestått eksamen) og bruker dem på slutten, en annen grunn 


kan være at de opplever studiet som stadig mer krevende og sliter med å holde følge.  


For JUS242 Rettergang som har et relativt høyt antall avbrutt eksamen og relativt høyt antall gjentak (både to 


forsøk og 3+ forsøk, i alt 113 forekomster V18) har vi undersøkt om gjentaksstudenter er overrepresentert 


blant dem som avbryter – hvis tanken er at man vil sjekke om eksamensoppgaven kan være egnet til 


eventuell forbedring av karakteren, og dersom den ikke er det, avbryter man. Men blant dem som har 


tellende forsøk fra før ved vårens eksamen i JUS242, er det ingen som har avbrutt eksamen i dette emnet. 


  







Tall for gjentak av bestått eksamen studieåret 17/181: 


 


 


I år har vi fått tilgjengelig en rapport som viser bevegelsene i karakterer ved gjentak av bestått eksamen2. Her 


er tatt med bare de obligatoriske emnene 1. 4. studieår, og ikke EXPHIL og EXFAC Juridisk forprøve. 


Av hensyn til periodiseringen i tabellen, viser vi her tall for V17 og H17 – altså ikke for et helt studieår, men 


for to halve studieår.  


 


Venstre kolonne viser karakteren før gjentak, raden øverst viser karakteren etter gjentak. («Første forsøk» er 


ikke nødvendigvis det første, men det er det som var tellende før dette gjentaket i 2017. Det er likevel 


antakelig nokså sjelden at en bestått eksamen blir gjentatt mer enn en gang.) 


  


                                                           
1 FS316.001: TB (filter: tidlresultat like'J%') 
2 Tableau: https://rapport-dv.uhad.no/#/site/UiB/views/Resultatavfrivilliggjentak_0/Resultatpgjentak-tallene?:iid=1  


E m ne Meldt Møtt B es tått S try k


J US 111 F orvaltningsrett I 34 33 33 0


J US 112 Arve- og familierett 50 48 48 0


J US 113 K ontraktsrett I 46 41 40 1


J US 114 J uridisk metode 3 3 3 0


J US 121 Norske og internas jonale retts lige institus joner31 25 25 0


J US 122 E rstatningsrett 21 16 16 0


J US 123 F orvaltningsrett II 41 37 37 0


J US 124 T ingsrett 47 42 42 0


J US 131 K ontraktsrett II 50 48 46 2


J US 132 P engekravsrett 44 39 37 2


J US 133 R ettskilde- og metodelæ re 21 19 19 0


J US 134 R ettshis torie og komparativ rett 12 8 8 0


J US 135 R ettsstat og menneskerettigheter 26 24 23 1


J US 241 S trafferett 61 51 51 0


J US 242 R ettergang 78 63 61 2


J US 243 Alminnelig formuerett 69 42 41 1



https://rapport-dv.uhad.no/#/site/UiB/views/Resultatavfrivilliggjentak_0/Resultatpgjentak-tallene?:iid=1





I absolutte tall ser det sånn ut: 


 


Vi ser at det er fra C og D til B og C bevegelsene stort sett skjer. Myten om at «man må gjenta for å få A», kan 


altså avkreftes: I hele 2017 var 57 A’er et resultat av gjentak av bestått eksamen, av totalt 5833  A’er i de 


aktuelle emnene. Det var altså ikke mer enn 9,8 % av alle A’er i 2017 som var resultat av gjentak av bestått 


eksamen. 


I perioden fra og med V13 (da gjentakskvoten ble innført) til og med H17, har fakultetet delt ut 2933 A’er i 


disse emnene. Av dem er 344 framkommet ved gjentak av bestått eksamen, dvs. 11,7 %: 


 


                                                           
3 FS568.001 Filter: (emnekode like'JUS1%') OR (emnekode like'JUS24%') AND (karakter like'A%') => Excel. 







 


P erioden H12-V17 (fem s tudieår): Overs ikt over antall s tryk og avbrutt eks amen K ilde: F S 580.001 Vurd.enhet


13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 12/13 13/14 14/15 15/16 17/18 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18


E X F AC  J uridis k forprøv e326 302 330 330 349 314 296 317 319 347 9 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0


J US 111 F orv altning s rett I363 344 366 378 400 334 325 344 354 388 1 1 2 8 2 1 0 1 2 2 26 28 22 29 33 5 0 1 1 3


J US 112 Arv e- og  familierett378 377 390 390 409 339 348 352 359 371 18 9 13 24 9 29 18 41 6 11 41 44 47 32 48 11 17 6 15 3


J US 113 K ontrakts rett I368 364 405 406 413 332 336 370 360 382 6 2 12 8 2 18 31 23 10 8 37 48 67 52 50 5 7 9 10 5


J US 114 J uridis k metode339 343 357 353 352 313 329 337 337 334 4 4 4 1 1 7 5 4 0 2 15 29 23 14 3 5 4 2 0 1


J US 121 Nors ke og  internas jonale retts lig e ins titus joner360 348 347 346 358 326 324 310 336 338 6 1 0 1 3 32 27 0 0 0 79 34 29 22 30 13 14 10 4 4


J US 122 E rs tatning s rett374 368 359 404 355 353 339 341 370 332 1 3 5 1 6 14 9 9 10 5 108 46 39 66 23 8 8 4 6 3


J US 123 F orv altning s rett II371 364 365 376 373 344 335 312 317 334 1 2 1 5 6 12 7 12 11 12 76 74 50 81 34 5 7 4 11 20


J US 124 T ing s rett362 362 382 371 384 343 332 346 344 359 5 2 4 10 8 30 39 25 29 21 119 48 60 27 47 16 7 5 9 11


J US 131 K ontrakts rett II409 383 392 343 385 364 336 354 287 336 4 3 2 7 10 13 47 13 13 20 71 69 68 40 50 20 6 25 9 18


J US 132 P eng ekrav s rett439 382 379 350 394 380 337 334 300 342 8 2 3 4 7 31 12 5 12 19 171 66 66 50 51 51 13 14 9 13


J US 133 R etts kilde- og  metodelære374 352 354 316 360 327 308 308 271 326 2 1 1 2 0 5 5 5 5 4 77 44 76 15 27 7 7 12 5 11


J US 134 R etts his torie  og  komparativ  rett317 320 277 294 330 288 281 263 255 289 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 9 16 6 8 13 1 5 6 4 5


J US 135 R etts s tat og  mennes kerettig heter361 333 326 343 360 330 301 288 292 320 1 0 1 6 3 23 5 21 21 25 43 31 26 33 26 12 12 6 10 12


J US 241 S trafferett410 467 448 469 465 351 417 396 410 402 4 8 1 10 3 5 0 9 12 12 110 60 41 68 65 33 11 12 18 16


J US 242 R etterg ang469 517 515 503 519 374 406 414 387 400 21 21 13 12 13 30 30 21 19 33 90 94 74 80 89 42 28 50 34 31


J US 243 Alminnelig  formuerett453 519 509 485 510 373 433 427 405 419 28 75 26 26 23 45 15 18 26 15 98 85 102 70 84 28 36 34 24 29


S amlet overs ikt s eks  s tudieår: H12 - V18: (K ilde: F S 580.001 "P eriode vurdering")
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J US 123 F orv altning s rett II


J US 124 T ing s rett


J US 131 K ontrakts rett II


J US 132 P eng ekrav s rett


J US 133 R etts kilde- og  metodelære


J US 134 R etts his torie  og  komparativ  rett


J US 135 R etts s tat og  mennes kerettig heter


J US 241 S trafferett


J US 242 R etterg ang


J US 243 Alminnelig  formuerett
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Til fakultetsstyret 


Fra SU 


I sitt møte den 19. september behandlet Studieutvalget spesialemnerapporten fra våren 2018,. 


Rapporten vedlegges her i sin helhet. 


SU uttalte i sak 57/18 – 2: 


Rapporten gir et bilde av tilstanden i porteføljen, som bør kunne nyttes i det videre arbeidet med 
kvalitetssikring av spesialemnene. 


SU ber om at «Topp 50-listen» begrenses til de siste to årene. 


SU tar rapporten til orientering. 


Rapporten forelegges fakultetsstyret. 


Spesialemnerapport V18 
Det vises til  


- studieutvalgets sak 51/15-6 den 25. august 2015 og fakultetsstyresak 73/15 den 8. 


september 2015 


- studieutvalgets sak 67/16-1 den 19. september og fakultetsstyresak 78/16 den 1. november 


2016 


- studieutvalgets sak 53/18-3 den 12. september 2017 og fakultetsstyresak 76/17-h den 31. 


oktober 2017. 


Videre vises til sak 59/15 (25. august 2015) der SU ba om en oppfølgingssak om hvorvidt 


«unntakspakkene» ga en uintendert økning av studenter til spesialemnene som gir unntak fra kravet 


om engelsk emne. 


Både SU og fakultetsstyret har ytret ønske om at en oppdatering av produksjonsdata og eventuelt 


andre nøkkeltall og/eller sentrale opplysninger for spesialemner siste studieår presenteres hver høst. 


Notatet her tar sikte på en slik begrenset oppdatering av saken fra 2017. Formålet er å forsyne 


organene med et kunnskapsgrunnlag for eventuelle beslutninger eller andre disposisjoner med 


hensyn til spesialemnene. 


Aktuelt fra siste år: 


Obligatorisk engelsk emne 


Vi innførte krav om obligatorisk engelsk spesialemne for studenter som ikke reiser på utveksling, med 


virkning for studenter som oppnår grad fra og med V17. Det er gjort noen unntak fra kravet for at det 


ikke skal komme i veien for enkelte «pakker» som er godt faglig begrunnet. Regelen slo inn for full i 


år; i gradene i fjor var det en del studenter som hadde oppfylt kravet til spesialemner uten innslag av 


engelsk og bestemmelsen ble ikke gitt slik tilbakevirkende kraft at de måtte ta flere spesialemner enn 


det som skal inn i graden. 


«Unntakspakkene» går fram av § 2-1 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet: 







I) JUS254-2-A Politirett og JUS255-2-A Påtalerett, 


II) JUS256-2-A Skatterett I, JUS256-2-B Skatterett II og JUS257-2-A Grunnleggande 


selskapsrett 


III) JUS260-2-A Design- og patentrett, JUS260-2-B Opphavsrett, JUS260-2-C Kjenneteiknsrett 


og JUS260-2-D Marknadsføringsrett (tre av fire) 


IV) JUS325 Rettshjelp 


Vi hadde ventet en viss effekt med hensyn til kandidattall både til de engelske emnene og til emnene 


som utgjør «unntakspakkene». I spesialemnerapporten fra i fjor heter det: «Det mønsteret vi kan 


vente å se tydeligere i de nærmeste årene, er at engelske emner øker, samt de 


«unntakspakkeemnene» det er gjort rede for over her.» 


Våren 2017 var det 366 studenter som oppnådde mastergrad hos oss (333 i det femårige 


programmet og 33 i det toårige). Studieåret 16/17 hadde vi 254 utreisende studenter fra vårt 


fakultet. Det vil si at vi kan kalkulere med ca. 1121 studenter i målgruppen for obligatorisk engelsk 


spesialemne. Dette stemmer bra med den beregningen vi la til grunn: hvis vi regner at ca. halve kullet 


reiser ut og at de fleste av den andre halvparten skal ta et engelsk spesialemne, ville vi ventet en 


økning på 100 – 150 studenter til de engelske spesialemnene. De som velger unntaksemnene vil 


måtte ta vel to emner i snitt for å oppfylle kravet til unntak – det vil si at hvis alle skulle oppfylle på 


den måten, ville vi sett en økning på rundt 230 – 250 i de emnene. 


Vi har ikke sett en slik økning i noen av de to gruppene. 


Vi har satt sammen en graf som viser utviklingen i engelske emner (antall studenter som tar dem), i 


«unntaksemnene» (antall studenter som tar dem), innreisende utvekslingsstudenter (forventet 


produksjon – dvs. antall studenter ganger tre) og utreisende studenter (antall studenter): 


                                                           
1 Tallene her vil ikke være helt presise uten at vi undersøker alle forekomstene på individnivå, ettersom ikke 
alle utreisende oppnår graden samme år som de er ute, og heller ikke har alle som oppnår graden vært ute det 
siste året. 







 


Vi ser at økningen i engelske emner samsvarer godt med økningen i forventet produksjon hos 


innreisende studenter. Unntaksemnene økte fra 15/16 til 16/17, i 17/18 var de tilbake til nivået i 


14/15. 


Når vi ser på tall for «unntaksemnene» bare for våre egne studenter, kan vi se en økning – det er 


mulig vi ser det vesentligste av utslaget her: 


 


Det er noen andre muligheter for hvor studentene «har blitt av»: Studentene skriver stor 


masteroppgave eller de tar spesialemner et annet sted og får dem godskrevet her (det fritar ikke fra 


krav til engelske emne, men de kan altså ha tatt det et annet sted) eller de får dispensasjon fra kravet 


om engelsk spesialemne. I tillegg kan vi tenke oss at deler av kullet ikke regnes med, enten fordi de 


«rakk» å ta alle sine spesialemner før kravet trådet i kraft – det kan neppe være mange slike igjen i 


studentmassen, eller fordi det er mange som er så forsinket at de enda ikke har tatt spesialemnene 


sine – det er neppe mange av dem heller.  
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Alternativet stor masteroppgave gjelder et så lite antall studenter2 at det neppe er registrerbart i 


sammenhengen her. Godskrivinger og dispensasjoner har vi ikke gode rapporter for, men et inntrykk 


fra saksbehandlingen/arkivet tilsier ikke at godskrivinger og dispensasjoner kan forklare hele 


mangelen. Praksis for dispensasjoner har vært svært streng. Forslaget her er å avvente ytterligere ett 


år eller kanskje to for å se om det kan være snakk om forsinkelser i slutten av studiet – det er ikke så 


veldig store tall vi snakker om, sånn at med litt større datagrunnlag kan det være mulig å tegne et 


tydeligere bilde og finne bedre forklaringer. Hvis vi tenker oss at alle disse forklaringsfaktorene er 


med, vil effekten på hver av dem bli ganske liten, men den burde ikke være så lite synlig som den er i 


materialet nå. 


Porteføljen 


Det har skjedd noen endringer i porteføljen det siste året: 


- JUS270-2-B Economic Analysis of Law hadde siste eksamen V18 


- JUS282-2-A International Business Contracts hadde siste eksamen H17 (ingen undervisning 


og ingen eksamenskandiater) 


Disse to emnene hadde professor Eric Shcanze som emneansvarlig, og han er gått av med 


pensjon. 


- JUS250-2-D Velferdsrett 20 studiepoeng startet opp V18 til erstatning for JUS250-2-A 


Velferdsrett (10 studiepoeng) og JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren 


som ble terminert H17. 


Tall fra siste år: 


Studieåret 17/18 har vi hatt 48 aktive spesialemner3 (26 engelske) i tillegg til i alt fire praksisemner4 


(ett engelsk, ett udefinert).  


Høsten 2017 var 1266 studenter meldt til eksamen i spesialemner, 1073 (85 %) møtte. Av dem besto 


1045 – 97 %. For engelske spesialemner alene var tallene 638 meldt, 604 (95 %) møtt, 593 besto (98 


%). 


Våren 2018 var 831 studenter meldt til eksamen i spesialemner, 613 (74 %) møtte. Av dem besto 598 


(98 %). For engelske spesialemner alene var tallene 465 meldt, 408 (85 %) møtt – 399 (98 %) besto.5 


For studieåret som helhet hadde vi 2097 vurderingsmeldte i spesialemner hvorav 1686 (80 %) møtte. 


For 16/17 var tilsvarende tall 2154 vurderingsmeldte, hvorav 1650 møtte (77 %).  


Vedlagt er tabeller som viser produksjonen fra og med H14 i detalj pr spesialemne, sortert etter 


emnekode. 


                                                           
2 13/14: 8 – 14/15: 16 – 15/16: 3 – 16/17: 11 – 19/18: 9. 
3 FS220.001 H16-V17, rapport 001, filtrert for spesialemner: (emnekode like'JUS25%') OR (emnekode 
like'JUS26%') OR (emnekode like'JUS27%') OR (emnekode like'JUS28%') OR (emnekode like'JUS29%') OR 
(emnekode like'JUS32%') OR (emnekode like'JUS33%')  
4 JUS325 Rettshjelp, JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse, JUS330 Forhåndsgodkjent 
prosedyrekonkurranse, JUS334 Chinese Law Clinical Programme. 
5 Tallene for V17 er før eventuelle sensurklager og/eller kontinuasjonseksamen. Det ventes bare helt marginale 
endringer i statistikken etter det. 







Her er også et ark som viser emnene sortert etter produserte studiepoeng/årsekvivalenter i 17/18.  


I notatet her videreføres oversikten over bevegelsen i studiepoengproduksjon. Tabellen er gjort om 


fra gruppering i «De 11 beste» og så videre, slik det har vært presentert fra 2015, til én samlet tabell 


med visning av bevegelse fra året før. Rangeringen er basert på emnenes samlete produksjon de fire 


siste årene. Pilene til høyre viser bevegelsen fra forrige studieår. Grønn tekst er engelske emner.  


Rangering av emnene ut fra produserte studiepoeng de siste fire år: 
 


Plass 


Under-
visnings-
semester Emnekode Emnekortnavn Sp Endr 


Plassering 
i fjor 


 1 H JUS254-2-A Politirett 20  1 


 2 H JUS276-2-A Human Rights Law 20  2 


 3 H           V JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 10  3 


 4 H JUS251-2-A Arbeidsrett I 10  4 


 5 V JUS288-2-A International Criminal Law 10  10 


 6 H JUS255-2-A Påtalerett 10  6 


 7 H JUS256-2-A Skatterett I 10  5 


 8 H JUS278-2-A Comp. Private Law 10  7 


 9 V JUS283-2-A Arbitration 20  15 


 10 H JUS258-2-B Competition Law 10  12 


 
11 


 
JUS329 


Skriveveiledning og 
gruppeledelse 15 


 8 


 12 H JUS256-2-B Skatterett II 10  13 


 13 H JUS261-2-A Konfliktmekling 20  11 


 14 V JUS276-2-B European Human Rights 20  32 


 
15 H JUS271-2-B 


Comparative Energy law - 
Renewable energy and 
energy market 10 


 
21 


 16 H JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law 10  24 


 17  JUS325 Rettshjelp 30  9 


 18 H JUS289-2-A International Civil Procedure 10  31 


 19 V JUS271-2-A Energy Law 10  16 


 20 V JUS272-2-A American Law 10  17 


 21 V JUS277-2-B International Copy 10  20 


 22 H JUS280-2-B Alternative Dispute  20  35 


 23 V JUS250-2-C HR Welfare State 10  18 


 24  JUS270-2-A Economic Analysis 10  25 


 25  JUS282-2-A Interna. Bus. Contr. 10  14 


 26 H JUS281-2-A Comp. Const. Law 10  19 


 27 H JUS260-2-D Markedsføringsrett 10  26 


 
28 H JUS285-2-A 


EU and EEA Public 
Procurement Law 10 


 30 


 29 V JUS273-2-A Legal Philosophy 10  23 


 30 V JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 10  34 


 31 H JUS260-2-B Opphavsrett 10  28 


 32 H JUS251-2-B Arbeidsrett II 10  22 


 33 H JUS265-2-A Planrett 10  27 


 34 V JUS273-2-C Law and Justice 10  29 


 
35 V JUS290-2-A 


Common and Civilian 
Influence in a Mixed Legal 
System 


10 
 


44 


 36 V JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law 10  37 


 37 H JUS260-2-C Kjennetegnsrett 10  40 


 38 V JUS277-2-A Intro Copy 5  36 


 39 V JUS250-2-B Autonomi og tvang 10  33 


 40 H JUS253-2-A Kommunalrett I 10  38 







 41 H JUS260-2-A Design og patent 10  41 


 42 V JUS286-2-A Constitution and Politics 10  45 


 43 H JUS292-2-A Introduction to Chinese Law 10  47 


 44  JUS262-2-A Trygderett 10  42 


 45 V JUS264-2-A God forvaltningsskikk 10  46 


 46 H JUS251-1-A Arbeidslivets rett 10  43 


 47 H           V JUS330 Prosedyrekonk 15  48 


 48  JUS250-2-A Velferdsrett 10  39 


 49 
V JUS334 


Chinese Law Clinical 
Programme 


10  52 


 50 V JUS250-2-D Velferdsrett 20 NY  


  


Når man leser denne rangeringen er det av avgjørende betydning at man samtidig har i minne at 


dette gjelder produksjon over fire år – det vil si at emner som ikke har vært i virke alle fire årene (fordi 


de har startet eller opphørt i perioden), ikke har representative tall. 


Den som stiger raskest på rangeringen er JUS276-2-B European Human Rights med 18 plasser, 


deretter følger JUS289-2-A International Civil Procedure og JUS280-2-B Alternative Dispute 


Settlements med 13 plasser. 


JUS276-2-B European Human Rights startet opp V16 og produserer svært bra. Hvis vi ser de to siste 


årene separat, er dette det fjerde beste emnet av alle, selv om det bare når en 14.-plass når 


produksjonen i fire år legges til grunn. Emnet ble noe omarbeidet i SU-sak 81/17 som følge av at 


emneansvarlig Jon Petter Rui sa opp sin stilling ved fakultetet. Ny emneansvarlig Bjørnar Borvik har 


varslet at det innen søknadsfristen for V19 vil bli gjort ytterligere endringer i emnet ettersom det nå 


antakelig har større innholdsmessig sammenfall med JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter enn 


det som er ønskelig og dessuten forenlig med prinsippene for tildeling av studiepoeng. (Det skal ikke 


gis dobbel uttelling for samme faginnhold.) 


JUS289-2-A International Civil Procedure har vært i produksjon hele perioden, Det startet H14 og kan 


være et godt eksempel på hvordan et emne «går seg til» og produserer bra etter en 


innkjøringsperiode.  


JUS280-2-B Alternative Dispute Settlements startet opp H16, og stiger altså i år fra 35. til 22. plass på 


listen. 


Disse emnene er topp 10 med hensyn til produserte studiepoeng når bare de to siste årene tas med: 


JUS254-2-A Politirett 


JUS276-2-A Human Rights Law 


JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 


JUS288-2-A International Criminal Law 


JUS276-2-B European Human Rights 


JUS255-2-A Påtalerett 


JUS278-2-A Comp. Private Law 


JUS251-2-A Arbeidsrett I 


JUS256-2-A Skatterett I 


JUS280-2-B Alternative Dispute 


 







Den som synker raskest på rangeringen er JUS251-2-B Arbeidsrett fordypning med 10 plasser, fulgt 


av JUS282-2-A International Business Contracts og JUS250-2-A Velferdsrett med 9 plasser. 


JUS251-2-B Arbeidsrett fordypning synker fra 22. plass til 32. Det er ingen åpenbar forklaring på dette 


– det kan tenkes at emnet er «offer for» kravet om engelsk spesialemne – det vil typisk være emner 


studentene ser som marginale i sin portefølje som «ofres» for å gi plass til engelsk emne og emnet 


kan muligens sees som «smalt» i en samlet portefølje. 


JUS282-2-A International Business Contracts  ble terminert H17, og hadde ikke produksjon V18 (det 


er et våremne). Det vil synke ytterligere og forsvinne. 


JUS250-2-A Velferdsrett ble terminert H17 (slått sammen med JUS250-2-B til JUS250-2-D), og har 


ikke produksjon V18. Det vil også synke ytterligere og forsvinne.  


Disse emnene er de 10 med minst produksjon når bare de to siste årene er med: 


JUS286-2-A Constitution and Politics. Jevnt lav produksjon – de to siste årene markant bedre enn 


de to årene før det. 


JUS330 Prosedyrekonk. Dette er et atypisk emne, tungt basert på eksterne institusjoner. 


Planlegges revidert neste studieår. 


JUS253-2-A Kommunalrett I. Emnet har jevnt lav produksjon. 


JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren. Emnet er terminert, slått sammen med 


JUS250-2-A Velferdsrett (10 studiepoeng) til JUS250-2-D Velferdsrett (20 


studiepoeng). 


JUS250-2-D Velferdsrett. Emnet er helt nytt etter fusjon av JUS250-2-A Velferdsrett og JUS250-2-


D. 


JUS260-2-A Design og patent. Emnet har jevnt lav produksjon. 


JUS262-2-A Trygderett. Emnet har hatt jevnt lav produksjon, og ligger p.t. på is. 


JUS251-1-A Arbeidslivets rett. Et atypisk emne som tilbys på bachelornivå, som spinoff av JUS251-


2-A Grunnleggende arbeidsrett. 


JUS334 Chinese Law Clinical Programme. Emnet var nytt V17. 


JUS250-2-A Velferdsrett. Emnet er terminert, slått sammen med JUS250-2-B Autonomi og tvang i 


helse- og sosialsektoren til JUS250-2-D Velferdsrett 20 studiepoeng. 


 


Sammenlignet med tidligere år, ser vi at produksjonen jevner seg litt ut. Tidligere har vi «klart oss» 


med de 11 beste emnene for å oppnå 50 % av samlet produksjon akkumulert over fire år. Nå må vi ha 


12 emner for å nå samme andel produksjon. Til sammenligning produserer de 12 minste emnene 7,3 


% av samlet produksjon de siste fire årene. Her er det imidlertid svært viktig å observere at blant de 


12 minste emnene finner vi nykommerne som enda ikke har fått i gang produksjonen sin. Og vi finner 


emner som er terminert, og har opphørt med produksjon. 


Vi ser også at fortsatt er høstemner (undervisning om høsten) dominerende i toppen av 


produksjonsrangeringen. Man kan ikke slutte noe om sammenhenger – særlig ikke om 


årsakssammenhenger – på grunnlag av en slik observasjon, men blant de 15 beste emnene er det 


bare tre våremner (og ett som går både vår og høst). Dette på tross av at det er færre emner å velge 


mellom om våren; og betydelig færre norske emner. Våre studenter er mer tilbøyelig til å skrive 


masteroppgaven om våren og vi har færre innreisende om våren – det er likevel ikke grunnlag for å si 


at her er noen årsakssammenheng – og om her er noen, er det ikke gitt hvilken vei den går. 







Sortert etter samlet produksjon i fireårsperioden: 


 


I tabellen her ser vi også akkumulert produksjon – det viser hvor få eller mange emner som trengs for å 


produsere for eksempel 50 % av total produksjon («% av det hele»). 


JUS250-2-D Velferdsrett 20 studiepoeng er ny V18, og et resultat av sammenslåing av JUS250-2-A 


Velferdsrett (10 studiepoeng) og JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren. 


  


Akk prod Årsekv i 17/18


Emnekode Emnekortnavn Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått


JUS254-2-A Politirett 20 5 5 65 65 15 15 70 69 11 11 57 55 7 7 46 46 276 273 5460 5460 8,3 23,3


JUS276-2-A Human Rights Law 20 81 81 69 69 19 19 52 52 3 3 36 36 260 260 5200 10660 16,2 27,0


JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 10 41 41 68 58 61 16 74 53 25 23 79 76 28 19 61 59 437 345 3450 14110 21,5 16,5


JUS251-2-A Arbeidsrett I 10 15 12 42 41 16 15 63 60 12 12 67 66 11 10 73 71 299 287 2870 16980 25,9 8,8


JUS288-2-A International Criminal Law 10 25 20 51 50 2 2 79 72 1 1 51 50 4 4 37 36 250 235 2350 19330 29,4 11,7


JUS255-2-A Påtalerett 10 6 6 61 59 14 14 58 55 15 13 43 40 2 2 45 45 244 234 2340 21670 33,0 10,8


JUS256-2-A Skatterett I 10 8 8 42 40 16 14 68 62 9 9 43 41 9 9 52 51 247 234 2340 24010 36,6 8,0


JUS278-2-A Comp. Private Law 10 1 1 78 78 2 2 55 55 37 37 39 39 212 212 2120 26130 39,8 13,2


JUS283-2-A Arbitration 20 39 39 20 20 18 18 18 18 95 95 1900 28030 42,7 13,0


JUS258-2-B Competition Law 10 5 5 68 65 4 10 43 43 40 39 2 2 24 23 186 187 1870 29900 45,5 11,7


JUS329 Universitetsped veil 15 33 33 29 29 29 29 2 2 26 26 119 119 1785 31685 48,3 8,3


JUS256-2-B Skatterett II 10 11 10 33 32 9 8 62 61 4 4 23 23 4 3 26 25 172 166 1660 33345 50,8 7,0


JUS261-2-A Konfliktmekling 20 21 21 18 18 22 22 17 17 78 78 1560 34905 53,2 7,0


JUS276-2-B European Human Rights 20 43 42 34 34 77 76 1520 36425 55,5 14,0


JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable energy and energy market10 48 48 41 41 35 35 1 1 20 20 145 145 1450 37875 57,7 8,0


JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law 10 46 46 42 42 27 27 22 22 137 137 1370 39245 59,8 7,7


JUS325 Rettshjelp 30 9 9 1 1 11 11 10 10 2 2 11 11 44 44 1320 40565 61,8 5,0


JUS289-2-A International Civil Procedure 10 1 1 61 60 24 24 35 35 11 11 132 131 1310 41875 63,8 10,2


JUS277-2-B International Copy 10 44 44 22 21 33 32 32 31 131 128 1280 43155 65,7 7,3


JUS271-2-A Energy Law 10 42 39 1 1 23 23 2 1 34 34 1 1 28 28 1 1 132 128 1280 44435 67,7 6,7


JUS272-2-A American Law 10 31 31 36 36 31 31 30 30 0 0 128 128 1280 45715 69,6 5,2


JUS280-2-B Alternative Dispute 20 35 35 27 27 62 62 1240 46955 71,5 11,7


JUS250-2-C HR Welfare State 10 27 27 38 37 27 27 1 1 26 26 2 2 121 120 1200 48155 73,4 4,5


JUS270-2-A Economic Analysis 10 2 2 53 47 24 24 23 23 1 1 12 12 115 109 1090 49245 75,0 8,2


JUS282-2-A Interna. Bus. Contr. 10 39 38 28 28 1 1 36 35 1 1 105 103 1030 50275 76,6 0,0


JUS281-2-A Comp. Const. Law 10 31 31 41 41 2 2 29 28 103 102 1020 51295 78,1 5,2


JUS260-2-D Markedsføringsrett 10 2 2 27 27 2 2 16 16 2 2 24 24 1 1 27 27 101 101 1010 52305 79,7 4,8


JUS285-2-A EU and EEA Public Procurement Law10 32 32 29 29 18 18 21 21 100 100 1000 53305 81,2 5,3


JUS273-2-A Legal Philosophy 10 18 18 16 16 18 18 10 10 36 36 98 98 980 54285 82,7 3,0


JUS260-2-B Opphavsrett 10 4 4 29 29 6 6 22 21 4 3 18 16 2 2 14 14 99 95 950 55235 84,1 5,5


JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 10 9 9 5 5 13 43 7 6 12 11 5 5 11 11 5 5 67 95 950 56185 85,6 2,3


JUS265-2-A Planrett 10 3 3 13 13 4 4 22 21 2 2 22 22 2 2 24 24 92 91 910 57095 87,0 2,7


JUS251-2-B Arbeidsrett II 10 3 2 11 11 6 6 17 17 10 10 26 26 6 6 16 13 95 91 910 58005 88,4 2,2


JUS273-2-C Law and Justice 10 17 17 17 17 27 27 16 16 77 77 770 58775 89,5 2,8


JUS290-2-A Common and Civilian Influence in a Mixed Legal System10 42 42 20 20 7 7 7 7 76 76 760 59535 90,7 7,0


JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law 10 21 21 24 24 13 12 12 12 70 69 690 60225 91,7 3,5


JUS260-2-C Kjennetegnsrett 10 6 6 23 22 2 2 15 14 3 2 12 12 6 5 67 63 630 60855 92,7 4,7


JUS277-2-A Intro Copy 5 35 35 33 31 29 29 24 23 121 118 590 61445 93,6 2,9


JUS250-2-B Autonomi og tvang 10 2 10 10 10 10 15 15 1 1 6 6 7 7 51 49 490 61935 94,3 0,0


JUS253-2-A Kommunalrett I 10 2 2 7 7 1 1 15 15 5 4 7 7 9 9 3 3 49 48 480 62415 95,1 1,5


JUS292-2-A Introduction to Chinese Law 10 1 1 19 19 21 21 41 41 410 62825 95,7 3,3


JUS286-2-A Constitution and Politics 10 14 14 15 14 0 0 7 7 6 6 42 41 410 63235 96,3 2,3


JUS260-2-A Design og patent 10 7 7 14 14 1 1 12 12 1 1 6 6 41 41 410 63645 96,9 1,2


JUS264-2-A God forvaltningsskikk 10 17 17 12 12 11 11 40 40 400 64045 97,6 2,8


JUS262-2-A Trygderett 10 5 5 8 8 5 5 10 10 3 2 7 7 3 3 41 40 400 64445 98,2 0,8


JUS251-1-A Arbeidslivets rett 10 5 4 4 2 0 5 5 8 8 22 13 5 4 4 4 55 38 380 64425 98,1 0,7


JUS330 Prosedyrekonk 15 15 15 3 3 1 1 2 2 21 21 315 64740 98,6 4,5


JUS250-2-A Velferdsrett 10 7 7 1 1 11 11 2 2 4 4 5 5 30 30 300 65040 99,1 0,0


JUS334 Chinse Law Clinical Programme10 12 12 9 9 21 21 210 65250 99,4 2,0


JUS250-2-D Velferdsrett 20 11 11


Til sammen pr semester 427 412 714 701 5802 5622 65650


Grønn tekst: Engelsk emne


Celle uten registrering: Eksamen har ikke vært tilbudt, eller det har vært ingen oppmeldte. 0: Ingen møtte til/besto eksamen, men der var oppmeldte


Kilde: FS581.002 Studiepoengstatistikk pr emne - nivåfordelt. 184-16-* Alle kandidater Gjentak ikke med


På disse 16 semestrene har spesialemnene produsert 65650 studiepoeng - det tilsvarer 1094


Forventet produksjon ut fra opptakstall alene, skulle være 193 helårsekvivalenter/år (siden spesialemne"kvoten" er en halv årsenhtet for studentene). 


Pr våren 2016 har vi altså et lite overskudd i produksjonen sammenlignet med 100 % normert produksjon.


I realiteten kunne vi vente langt mindre, ettersom mange reiser ut, og noen faller fra. Alminnelig gjennomsnittsproduksjon er også  mindre enn 100 % (60 studiepoeng/år). 


(Studieåret 14/15 gjennomsnittsproduksjonen ved fakultetet 52,36 studiepoeng, dvs 87,26 % av full produksjon. [FS581.003 - Sted - uten gjentak.])


Dette innebærer at vårt tilbud av spesialemner til "andre" - særlig til innreisende utenlandske studenter - ikke er uten betydning for produksjonen i 


spesialemnene. 
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Sortert etter emnekode: 


 


  


Akk prod Årsekv i 17/18


Emnekode Emnekortnavn Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått


JUS250-2-A Velferdsrett 10 7 7 1 1 11 11 2 2 4 4 5 5 30 30 300 300 0,5 0,0


JUS250-2-B Autonomi og tvang 10 2 10 10 10 10 15 15 1 1 6 6 7 7 51 49 490 790 1,2 0,0


JUS250-2-C HR Welfare State 10 27 27 38 37 27 27 1 1 26 26 2 2 121 120 1200 1990 3,0 4,5


JUS250-2-D Velferdsrett 20 11 11


JUS251-1-A Arbeidslivets rett 10 5 4 4 2 0 5 5 8 8 22 13 5 4 4 4 55 38 380 2370 3,6 0,7


JUS251-2-A Arbeidsrett I 10 15 12 42 41 16 15 63 60 12 12 67 66 11 10 73 71 299 287 2870 5240 8,0 8,8


JUS251-2-B Arbeidsrett II 10 3 2 11 11 6 6 17 17 10 10 26 26 6 6 16 13 95 91 910 6150 9,4 2,2


JUS253-2-A Kommunalrett I 10 2 2 7 7 1 1 15 15 5 4 7 7 9 9 3 3 49 48 480 6630 10,1 1,5


JUS254-2-A Politirett 20 5 5 65 65 15 15 70 69 11 11 57 55 7 7 46 46 276 273 5460 12090 18,4 23,3


JUS255-2-A Påtalerett 10 6 6 61 59 14 14 58 55 15 13 43 40 2 2 45 45 244 234 2340 14430 22,0 10,8


JUS256-2-A Skatterett I 10 8 8 42 40 16 14 68 62 9 9 43 41 9 9 52 51 247 234 2340 16770 25,5 8,0


JUS256-2-B Skatterett II 10 11 10 33 32 9 8 62 61 4 4 23 23 4 3 26 25 172 166 1660 18430 28,1 7,0


JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 10 41 41 68 58 61 16 74 53 25 23 79 76 28 19 61 59 437 345 3450 21880 33,3 16,5


JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 10 9 9 5 5 13 43 7 6 12 11 5 5 11 11 5 5 67 95 950 22830 34,8 2,3


JUS258-2-B Competition Law 10 5 5 68 65 4 10 43 43 40 39 2 2 24 23 186 187 1870 24700 37,6 11,7


JUS260-2-A Design og patent 10 7 7 14 14 1 1 12 12 1 1 6 6 41 41 410 25110 38,2 1,2


JUS260-2-B Opphavsrett 10 4 4 29 29 6 6 22 21 4 3 18 16 2 2 14 14 99 95 950 26060 39,7 5,5


JUS260-2-C Kjennetegnsrett 10 6 6 23 22 2 2 15 14 3 2 12 12 6 5 67 63 630 26690 40,7 4,7


JUS260-2-D Markedsføringsrett 10 2 2 27 27 2 2 16 16 2 2 24 24 1 1 27 27 101 101 1010 27700 42,2 4,8


JUS261-2-A Konfliktmekling 20 21 21 18 18 22 22 17 17 78 78 1560 29260 44,6 7,0


JUS262-2-A Trygderett 10 5 5 8 8 5 5 10 10 3 2 7 7 3 3 41 40 400 29660 45,2 0,8


JUS264-2-A God forvaltningsskikk 10 17 17 12 12 11 11 40 40 400 30060 45,8 2,8


JUS265-2-A Planrett 10 3 3 13 13 4 4 22 21 2 2 22 22 2 2 24 24 92 91 910 30970 47,2 2,7


JUS270-2-A Economic Analysis 10 2 2 53 47 24 24 23 23 1 1 12 12 115 109 1090 32060 48,8 8,2


JUS271-2-A Energy Law 10 42 39 1 1 23 23 2 1 34 34 1 1 28 28 1 1 132 128 1280 33340 50,8 6,7


JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable energy and energy market10 48 48 41 41 35 35 1 1 20 20 145 145 1450 34790 53,0 8,0


JUS272-2-A American Law 10 31 31 36 36 31 31 30 30 0 0 128 128 1280 36070 54,9 5,2


JUS273-2-A Legal Philosophy 10 18 18 16 16 18 18 10 10 36 36 98 98 980 37050 56,4 3,0


JUS273-2-C Law and Justice 10 17 17 17 17 27 27 16 16 77 77 770 37820 57,6 2,8


JUS276-2-A Human Rights Law 20 81 81 69 69 19 19 52 52 3 3 36 36 260 260 5200 43020 65,5 27,0


JUS276-2-B European Human Rights 20 43 42 34 34 77 76 1520 44540 67,8 14,0


JUS277-2-A Intro Copy 5 35 35 33 31 29 29 24 23 121 118 590 45130 68,7 2,9


JUS277-2-B International Copy 10 44 44 22 21 33 32 32 31 131 128 1280 46410 70,7 7,3


JUS278-2-A Comp. Private Law 10 1 1 78 78 2 2 55 55 37 37 39 39 212 212 2120 48530 73,9 13,2


JUS280-2-B Alternative Dispute 20 35 35 27 27 62 62 1240 49770 75,8 11,7


JUS281-2-A Comp. Const. Law 10 31 31 41 41 2 2 29 28 103 102 1020 50790 77,4 5,2


JUS282-2-A Interna. Bus. Contr. 10 39 38 28 28 1 1 36 35 1 1 105 103 1030 51820 78,9 0,0


JUS283-2-A Arbitration 20 39 39 20 20 18 18 18 18 95 95 1900 53720 81,8 13,0


JUS285-2-A EU and EEA Public Procurement Law10 32 32 29 29 18 18 21 21 100 100 1000 54720 83,4 5,3


JUS286-2-A Constitution and Politics 10 14 14 15 14 0 0 7 7 6 6 42 41 410 55130 84,0 2,3


JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law 10 46 46 42 42 27 27 22 22 137 137 1370 56500 86,1 7,7


JUS288-2-A International Criminal Law 10 25 20 51 50 2 2 79 72 1 1 51 50 4 4 37 36 250 235 2350 58850 89,6 11,7


JUS289-2-A International Civil Procedure 10 1 1 61 60 24 24 35 35 11 11 132 131 1310 60160 91,6 10,2


JUS290-2-A Common and Civilian Influence in a Mixed Legal System10 42 42 20 20 7 7 7 7 76 76 760 60920 92,8 7,0


JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law 10 21 21 24 24 13 12 12 12 70 69 690 61610 93,8 3,5


JUS292-2-A Introduction to Chinese Law 10 1 1 19 19 21 21 41 41 410 62020 94,5 3,3


JUS325 Rettshjelp 30 9 9 1 1 11 11 10 10 2 2 11 11 44 44 1320 63340 96,5 5,0


JUS329 Universitetsped veil 15 33 33 29 29 29 29 2 2 26 26 119 119 1785 65125 99,2 8,3


JUS330 Prosedyrekonk 15 15 15 3 3 1 1 2 2 21 21 315 65440 99,7 4,5


JUS334 Chinse Law Clinical Programme10 12 12 9 9 21 21 210 65650 100,0 2,0


Til sammen pr semester 427 412 714 701 5802 5622 65650
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Sortert etter produserte studiepoeng i 17/18: 


 


Akk prod Årsekv i 17/18


Emnekode Emnekortnavn Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått Møtt Stått


JUS276-2-A Human Rights Law 20 81 81 69 69 19 19 52 52 3 3 36 36 260 260 5200 5200 7,9 27,0


JUS254-2-A Politirett 20 5 5 65 65 15 15 70 69 11 11 57 55 7 7 46 46 276 273 5460 10660 16,2 23,3


JUS257-2-A Grunnl. selskapsrett 10 41 41 68 58 61 16 74 53 25 23 79 76 28 19 61 59 437 345 3450 14110 21,5 16,5


JUS276-2-B European Human Rights 20 43 42 34 34 77 76 1520 15630 23,8 14,0


JUS278-2-A Comp. Private Law 10 1 1 78 78 2 2 55 55 37 37 39 39 212 212 2120 17750 27,0 13,2


JUS283-2-A Arbitration 20 39 39 20 20 18 18 18 18 95 95 1900 19650 29,9 13,0


JUS258-2-B Competition Law 10 5 5 68 65 4 10 43 43 40 39 2 2 24 23 186 187 1870 21520 32,8 11,7


JUS280-2-B Alternative Dispute 20 35 35 27 27 62 62 1240 22760 34,7 11,7


JUS288-2-A International Criminal Law 10 25 20 51 50 2 2 79 72 1 1 51 50 4 4 37 36 250 235 2350 25110 38,2 11,7


JUS255-2-A Påtalerett 10 6 6 61 59 14 14 58 55 15 13 43 40 2 2 45 45 244 234 2340 27450 41,8 10,8


JUS289-2-A International Civil Procedure 10 1 1 61 60 24 24 35 35 11 11 132 131 1310 28760 43,8 10,2


JUS251-2-A Arbeidsrett I 10 15 12 42 41 16 15 63 60 12 12 67 66 11 10 73 71 299 287 2870 31630 48,2 8,8


JUS329 Universitetsped veil 15 33 33 29 29 29 29 2 2 26 26 119 119 1785 33415 50,9 8,3


JUS270-2-A Economic Analysis 10 2 2 53 47 24 24 23 23 1 1 12 12 115 109 1090 34505 52,6 8,2


JUS256-2-A Skatterett I 10 8 8 42 40 16 14 68 62 9 9 43 41 9 9 52 51 247 234 2340 36845 56,1 8,0


JUS271-2-B Comparative Energy law - Renewable energy and energy market10 48 48 41 41 35 35 1 1 20 20 145 145 1450 38295 58,3 8,0


JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law 10 46 46 42 42 27 27 22 22 137 137 1370 39665 60,4 7,7


JUS277-2-B International Copy 10 44 44 22 21 33 32 32 31 131 128 1280 40945 62,4 7,3


JUS256-2-B Skatterett II 10 11 10 33 32 9 8 62 61 4 4 23 23 4 3 26 25 172 166 1660 42605 64,9 7,0


JUS261-2-A Konfliktmekling 20 21 21 18 18 22 22 17 17 78 78 1560 44165 67,3 7,0


JUS290-2-A Common and Civilian Influence in a Mixed Legal System10 42 42 20 20 7 7 7 7 76 76 760 44925 68,4 7,0


JUS271-2-A Energy Law 10 42 39 1 1 23 23 2 1 34 34 1 1 28 28 1 1 132 128 1280 46205 70,4 6,7


JUS260-2-B Opphavsrett 10 4 4 29 29 6 6 22 21 4 3 18 16 2 2 14 14 99 95 950 47155 71,8 5,5


JUS285-2-A EU and EEA Public Procurement Law10 32 32 29 29 18 18 21 21 100 100 1000 48155 73,4 5,3


JUS272-2-A American Law 10 31 31 36 36 31 31 30 30 0 0 128 128 1280 49435 75,3 5,2


JUS281-2-A Comp. Const. Law 10 31 31 41 41 2 2 29 28 103 102 1020 50455 76,9 5,2


JUS325 Rettshjelp 30 9 9 1 1 11 11 10 10 2 2 11 11 44 44 1320 51775 78,9 5,0


JUS260-2-D Markedsføringsrett 10 2 2 27 27 2 2 16 16 2 2 24 24 1 1 27 27 101 101 1010 52785 80,4 4,8


JUS260-2-C Kjennetegnsrett 10 6 6 23 22 2 2 15 14 3 2 12 12 6 5 67 63 630 53415 81,4 4,7


JUS250-2-C HR Welfare State 10 27 27 38 37 27 27 1 1 26 26 2 2 121 120 1200 54615 83,2 4,5


JUS330 Prosedyrekonk 15 15 15 3 3 1 1 2 2 21 21 315 54930 83,7 4,5


JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law 10 21 21 24 24 13 12 12 12 70 69 690 55620 84,7 3,5


JUS292-2-A Introduction to Chinese Law 10 1 1 19 19 21 21 41 41 410 56030 85,3 3,3


JUS273-2-A Legal Philosophy 10 18 18 16 16 18 18 10 10 36 36 98 98 980 57010 86,8 3,0


JUS277-2-A Intro Copy 5 35 35 33 31 29 29 24 23 121 118 590 57600 87,7 2,9


JUS264-2-A God forvaltningsskikk 10 17 17 12 12 11 11 40 40 400 58000 88,3 2,8


JUS273-2-C Law and Justice 10 17 17 17 17 27 27 16 16 77 77 770 58770 89,5 2,8


JUS265-2-A Planrett 10 3 3 13 13 4 4 22 21 2 2 22 22 2 2 24 24 92 91 910 59680 90,9 2,7


JUS257-2-B Aksjeselskapsrett 10 9 9 5 5 13 43 7 6 12 11 5 5 11 11 5 5 67 95 950 60630 92,4 2,3


JUS286-2-A Constitution and Politics 10 14 14 15 14 0 0 7 7 6 6 42 41 410 61040 93,0 2,3


JUS251-2-B Arbeidsrett II 10 3 2 11 11 6 6 17 17 10 10 26 26 6 6 16 13 95 91 910 61950 94,4 2,2


JUS334 Chinse Law Clinical Programme10 12 12 9 9 21 21 210 62160 94,7 2,0


JUS253-2-A Kommunalrett I 10 2 2 7 7 1 1 15 15 5 4 7 7 9 9 3 3 49 48 480 62640 95,4 1,5


JUS260-2-A Design og patent 10 7 7 14 14 1 1 12 12 1 1 6 6 41 41 410 63050 96,0 1,2


JUS262-2-A Trygderett 10 5 5 8 8 5 5 10 10 3 2 7 7 3 3 41 40 400 63450 96,6 0,8


JUS251-1-A Arbeidslivets rett 10 5 4 4 2 0 5 5 8 8 22 13 5 4 4 4 55 38 380 63430 96,6 0,7


JUS250-2-A Velferdsrett 10 7 7 1 1 11 11 2 2 4 4 5 5 30 30 300 63730 97,1 0,0


JUS250-2-B Autonomi og tvang 10 2 10 10 10 10 15 15 1 1 6 6 7 7 51 49 490 64220 97,8 0,0


JUS282-2-A Interna. Bus. Contr. 10 39 38 28 28 1 1 36 35 1 1 105 103 1030 65250 99,4 0,0


JUS250-2-D Velferdsrett 20 11 11


Til sammen pr semester 427 412 714 701 5802 5622 65650
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Svar fra Det juridiske fakultet på intern høring om stillingsstruktur 
ved universiteter og høyskoler 
 


Vi viser til brev 2018/6723 sendt 20.6.2018 hvor universitetsledelsen ber fakulteter og 


avdelinger ved Universitetet i Bergen komme med innspill til rapport om stillingsstrukturen for 


faglige stillinger ved universiteter og høyskoler (Underdal-utvalget).   


 


Utvalget gir en interessant oversikt over utviklingen av ulike stillingskategorier innen 


universitets- og høyskolesektoren som gir et grunnlag for videre debatt. Samtidig er 


utredningen relativt kortfattet, og tar for eksempel ikke opp ulike arbeidsrettslige 


problemstillinger. En kan derfor diskutere om utredningen gir et tilstrekkelig grunnlag for så 


omfattende reformer som er foreslått. 


 


Det juridiske fakultet har merket seg at utredningen gir institusjonene stor grad av autonomi. 


Den enkelte institusjon trenger ikke å innføre ulike stiger med mindre den selv finner behov 


for det, og utredningene legger opp til stor grad av mobilitet mellom stigene. 


 


Det juridiske fakultet har ingen erfaring med ansatte med fagstøttefunksjon, men vil tro at 


egne karrieremuligheter her vil være et framskritt sammenlignet med dagens situasjon. Det 


juridiske fakultet støtter ikke forslaget om to karriereveier for vitenskapelig ansatte. Fakultetet 


er enig i at bruken av forskerstillinger fortjener oppmerksomhet, og innen enkelte fagområder 


er denne stillingskategorien mye brukt. Fakultetet mener også at det er positivt med økt 


oppmerksomhet rundt den ressursen som forskere utgjør med tanke på undervisning. 


Samtidig mener fakultetet et en slik oppdeling kan gå på bekostning av intensjonen med 


forskningsbasert undervisning, og det er en fare for en to-deling av de ansatte. Dessuten må 


også de som er i professorstigen aktivt søke eksterne midler, og enkelte professorer vil ha 


arbeidsvilkår som ligger nær de som gjelder for forskere. 


 


Utvalget anbefaler at bruken av postdoktorstillingen snevres inn, men at postdoktorperioden 


til gjengjeld generelt bør økes til fire år med 25 % deltagelse i undervisning og veiledning. 


Det juridiske fakultet støtter denne anbefalingen. De som tilsettes i postdoktorstillinger bør få 


Referanse Dato 


2018/6723-GUBRN 11.9.2018 
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tilstrekkelig tid til karriereutvikling slik at de har en reell sjanse til å nå opp i konkurransen om 


faste stillinger. 


 


Utvalget foreslår å innføre et fjerde nivå i professor- og forsker/lektorstigen. 


Fakultetsprofessor skal være forbeholdt en sterkt merittert vitenskapsperson, som har gitt 


solide bidrag i utviklingen av en institusjons vitenskapelige grunnlag gjennom å ha ledet 


oppbygging av viktige forsknings- og undervisningsaktiviteter. Det juridiske fakultet er 


skeptisk til et slikt fjerde nivå. De fleste institusjoner vil ha slike fagpersoner, men uten at de 


får en særskilt tittel. Institusjonen vil uansett belønne denne typen fagpersoner i form av 


lønnsopprykk, driftsmidler og annen form for assistanse. Det vil kunne være vanskelig for 


institusjonen å plukke ut den eller de som skal få denne særskilte tittelen. Noen utgifter vil gå 


med til selve bedømmelsen, og en vil kunne få unødige diskusjoner om kriterier og om 


utfallet var riktig opp mot den målestokken som er satt.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Karl Harald Søvig Øystein L. Iversen 


dekan fakultetsdirektør 
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Svar fra Det juridiske fakultet på høring - revisjon av forskrift for 
ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 
 


Vi viser til brev sendt 21. juni 2018, hvor vi får muligheten til svare på høring om revisjon av 


forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.  


 


Fakultetets prinsipielle ståsted er at forskriften bør legges på et minimumsnivå når det gjelder 


detaljerings- og reguleringsgrad, og er glade for å se at dette også i en viss grad er gjort i 


forslaget som er sendt ut.  


 


Prosessen har vært preget av at utkastene til forskrift har hatt et lavt presisjonsnivå og har 


hatt en del redigeringsmessige svakheter  


 


Våren 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe ved fakultetet for å arbeide med omleggingen 


til fakultetsvise ph.d.-program. Medlemmene er prodekan Anne Marie Frøseth, leder for 


ph.d.-programmet, Jørn Jacobsen, og ph.d.-koordinator Gunhild Brubakken. Overgangen til 


fakultetsvise ph.d.-program og revisjon av ph.d.-forskriften har vært orientert om i 


fakultetsstyret, i fakultetets forskningsutvalg, i internavisen Fakultetsnytt og i møte med 


ansatte i gruppe B. Høringen har vært behandlet i fakultets forskningsutvalg 30. august 2018 


og fakultetsstyret 11. september 2018.  


 


I det følgende redegjøres det for fakultets innspill til høringen:  


 


1. Innholdet i utkastet til forskrift består stort sett av bestemmelser som fremgår av 


UHRs veiledende retningslinjer for graden philosophiae doctor (lenke til retningslinjer 


og lenke til utfyllende kommentarer). Forskriften burde være bedre koblet til disse 


bestemmelsene.  


 


2. Språk 


Fakultetet mener at forslaget inneholder for mange språklige uklarheter. Flere steder 


brukes det et upresist språk. For eksempel «vises det til» i § 1 (2), «særlig om 


Referanse Dato 


2018/7518-GUBRN 1.10.2018 


  


 



https://www.uhr.no/_f/p1/iceb974cc-04c0-4db5-8738-77c3f44c5fc9/240315_veiledende_retningslinjer_for_graden_philosophiae_doctor_ph_d.pdf

https://www.uhr.no/_f/p1/iaba0b790-9665-4e94-8d80-ddc2b6b38f66/utfyllende_kommentarer_til_anbefalte_retningslinjer_til_phd.pdf
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temaer» i § 3 (3) og «jamfør» i § 5-1 (1).  


I § 6-1 (5) står det at «kandidat og veileder kan be institusjonen om å oppnevne ny 


veileder». Det er uklart om det betyr «kandidat eller veileder» eller at det må skje i 


samråd.  


Tittelen i § 12-5 («krav til avhandlingen») er misvisende.  


§ 13-2 (8) «Dersom disputas ikke godkjennes, kan ny disputas holdes en gang». Hva 


menes med «en gang»? Menes «én gang»? 


 


3. Gjentagelser 
Det at hovedveileder normalt skal være oppnevnt ved opptakstidspunktet nevnes i § 


5-2, § 5-4 og § 6-1. 


Paragrafene  7-3 (2) og  17 er bestemmelser som regulerer eksamener i 


opplæringsdelen. Dette dekkes av innledningen til forskriften.   


Paragrafene 11-2 og 12-4 er like. Den første bør strykes.  


Paragraf 11-3 (4), andre og siste kulepunkt vil si det samme.  


Paragraf 12-1 (1) regulerer dobbelt opp: «begrunnet innstilling» + «innstillingen (…) 


skal begrunnes». 


 


4. Blander ansettelsesforhold og opptak på ph.d.-programmet 
Forskriften skal gjelde alle som er tatt opp på ph.d.-program ved UiB, uavhengig av 


hvor vedkommende er ansatt ved UiB, ved annen institusjon eller virksomhet, eller 


har egen finansiering. To steder omtaler forskriften ansettelsesforholdet; 


arbeidsavtale i § 5-4 (2) og oppsigelse i § 5-6. Fakultetet foreslår at henvisningen til 


arbeidsrettslige regler tas ut. Den skaper et uklart forhold mellom de to regelverkene 


og angår bare noen av kandidatene.  


 


5. Krav om 5 sp etikk i opplæringsdelen (§7-3.) 
Hvordan for eksempel etikk-aspektet ved et fag best kan ivaretas og integreres i det 


øvrige studieopplegget kan variere og avgjøres best av det enkelte fakultet. Slike 


minstekrav inviterer i denne sammenhengen lett til kunstige regnemåter som i alle 


tilfelle ikke blir i særlig grad etterprøvd av overordnet instans. Fakultetet mener at 


forskriften bør gjøres mindre spesifikk, og gi rom for at det enkelte fakultet kan 


avgjøre vektingen av de obligatoriske temaene. Det er tilstrekkelig å angi de temaer 


som skal dekkes inn i opplæringsdelen.  


 


6. Retningslinjer for errata (§12-2.) 
Ved diskusjoner i UiBs ph.d.-koordinatorforum har det kommet frem at forståelsen av 


hva som kan anses som «formelle feil» i den eksisterende forskriften er forskjellig på 


de ulike fakultetene. Endringsadgangen etter innlevering praktiseres derfor forskjellig. 


Fakultetet mener at forskriften bør definere formelle feil så langt det er mulig på tvers 


av fag ved UiB. Forskriften bør videre regulere hvor lang tidsfristen for ettersendelse 


og retting skal være. Når det gjelder det materielle innholdet i endringsadgangen bør 


forskriften gi uttrykk for at errata ikke er en mulighet til å forbedre innholdet i en 


avhandling, men til å korrigere åpenbare formaliafeil (for eksempel at kandidaten 


henviser til en lovbestemmelse som ikke finnes fordi man skriver 34-5 istedenfor 54-


3). Det bør også fremgå at adgangen er en unntaksregel. Praksisen for errata bør 
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være lik på hele UiB, og bør derfor ikke overlates til programbeskrivelsene.  


 


7. Behandling av negativ innstilling (§12-3.) 
Fakultetet mener at forskriften bør ha klare retningslinjer for hvordan en negativ 


innstilling skal behandles på hvert fakultet, for eksempel om den skal behandles av 


fakultetsstyret.  


 


8. Ny innlevering etter underkjenning (§12-4.) 
Forslaget til ny forskrift inneholder ikke regulering om hvor lenge etter en 


underkjenning kandidaten kan søke om å få avhandlingen bedømt på ny. Imidlertid er 


dette diskutert i flere fora. Fakultetet mener det ikke bør være en endelig frist for ny 


innlevering etter underkjenning, men hvis en slik frist skal settes bør den ikke være 


kortere fem år pluss eventuelle rettighetsfestede permisjoner. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vennlig hilsen 


 


Anne Marie Frøseth 


prodekan Øystein L. Iversen 


 fakultetsdirektør 
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1. Sammendrag  


Det juridiske fakultet er ett av tre fakultet som tilbyr mastergrad i rettsvitenskap. Vi har et 


integrert fem-årig masterprogram i tillegg til et to-årig masterprogram for studenter fra 


læresteder som tilbyr bachelorgrad. Problembasert læring og studentenes skriving står sentralt 


i dagens studieordning. Våre studenter gjennomfører i stor grad utdanningen som de begynner 


ved, og de kommer i arbeid etter endt utdanning. Vi er derfor et ettertraktet studiested, og ved 


årets opptak hadde vi det høyeste antall søkere på landsbasis. 


Fakultetet tilbyr en forskningsbasert utdanning, med oppfølging og veiledning av høy kvalitet 


fra sterke fagmiljø. Fakultetet var et av de første til å videofilme forelesninger og legge disse 


ut til studentene, og har satset bevisst på å utvikle nye former for samhandling mellom 


studenter og lærere gjennom ulike digitale løsninger. Her har Dragefjellet lærings- og 


formidlingssenter sentralt. Våre studenter er gjennomgående svært fornøyd med tilbudet som 


de får (studentene vurderer helhetsvurderingen til 4,3 av 5, Studiebarometer for 2017). 


Gjennom flere år har fakultetet satset på utenlandsopphold som del av mastergraden, og nær 


50 % av våre studenter har studert ett semester eller mer ved utenlandske læresteder. Vi er 


også en stor mottaker av studenter fra andre land som kommer til Bergen for å ta deler av 


graden sin her, og vi mottar flere studenter enn vi sender ut.  


UiB sine satsingsområder er som kjent globale samfunnsutfordringer, marin forskning og 


klima og energiomstilling. Fakultetet har de siste årene jobbet aktivt for i større grad å knytte 


seg opp mot UiBs satsingsområder og vise hvilken rolle rettsvitenskapen har i vårt moderne 


samfunn. Fakultetet har på denne måten også oppnådd en finansiell styrking gjennom å få 


tilslag på midler som er fordelt gjennom de strategiske satsingsområdene.  


De siste årene har fakultetet hatt lavere tilslag enn tidligere på søknader gjennom Norges 


forskningsråd. Situasjonen er den samme for alle de tre juridiske fakultetene, som har gått 


sammen om å løfte denne problemstillingen frem for forskningsrådet og de politiske 


myndighetene. Fakultetet har også satt inn tiltak for å bedre kvaliteten på de søknadene som 


sendes inn. I år hadde fakultetet også inne en søknad til ERC som gikk videre til annen runde. 


I tillegg til søknader til ordinære forskningssøknader har fakultetet jobbet målrettet for å få 


tilgang til andre typer forskningsmidler, og her har vi hatt en markant vekst de siste årene. 


Fakultetet har mange ulike møtepunkter med samfunnet omkring oss. Mange ansatte er aktive 


i samfunnsdebatten og som stiller opp i ulike medier når aktuelle saker står på dagsorden. 


Som en del av UiBs brede Kina-satsing har Universitetsstyret vedtatt å opprette Norwegian 


China Law Centre som har sete ved fakultetet. Senteret skal utvikle og koordinere alle 


aktiviteter knyttet til Kina ved fakultetet og samtidig skal senteret gi støtte og råd til andre 


enheter og forskere ved UiB som ønsker å samarbeide med kinesiske universitetet.  


 


 
 


  







2.Budsjettforslag 2019 for grunnbevilgningen 
 


  


Budsjettforslag GB for Inntekter 


Det juridiske fakultet (tusen kr) 


Budsjett 2018 Budsjett 2019 


konsekvensjustert 


Endring 


1.1 Basis                 48 529                     47 886                  -643  


 1.2 Resultatmidler utdanning                 70 808                     75 959                5 151  


 1.3 Resultatmidler forskning                  2 728                       2 228                  -501  


 1.4 


Øremerkede midler 


rekrutteringsstillinger                 20 706                     21 885                1 179  


2 Øremerkede midler annet                       -                              -                       -    


3 Instituttinntekter                     800                          800                     -    


4 Avskrivningsinntekter                  1 300                       1 300                     -    


  Sum grunnbevilgning               144 871                   150 058                5 187  


 1.1 


Foreslått endring basis 


(spesifiseres)                        4 000                4 000  


 1.4 


Foreslått endring 


rekrutteringsstillinger 


(spesifiseres)                           420                   420  


2 


Foreslått endring i øremerkede 


midler annet (spesifiseres)                        2 000                2 000  


3 Foreslått endring i Instituttinntekter                            500                   500  


4 


Foreslått endring i 


avskrivningsinntekter                          -700                  -700  


  


Sum budsjett inkl. foreslått 


endring               144 871                   156 278              11 407  


 1-4 


herav disponert til investeringer 


inkl øremerket    600                  600  


 1-4 


herav foreslått endring i disponert 


til investeringer inkl. øremerket                        -    


 


 


1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger 


1.1 Kommentarer til basis 


 


Fakultetet har ikke friske midler i basisbevilgningen for 2019. Den siste innfasingen 


av nye studieplasser ble gjort i 2016. Fakultetet fikk i 2018 en midlertidig bevilgning 







på kr 2 millioner i strategiske midler som blir brukt etter avtale med 


økonomiavdelingen. Disse midlene vil vi foreslå blir lagt til rammen fra og med 2019. 


 


1.2 Kommentarer resultatmidler åpen ramme. 


 


Beregninger utført av økonomiavdelingen i april 2018 viste at fakultetet vil i 2019-


tildelingen få en økning i resultatmidler for utdanning (åpen ramme) på kr 5,2 


millioner (1,8 millioner er priskompensasjon). Senere er tallene i DBH endret, slik at 


økningen blir om lag kr 1,4 millioner lavere. Vi venter på oppdaterte tall fra 


økonomiavdelingen. 


 


1.3 Resultatmidler lukket ramme. 


 


Nedgangen i resultatmidler (kr -501 000) knyttet til forskning skyldes på den ene siden 


reduksjon i antall publiseringspoeng, men på den annen side har den eksternfinansierte 


aktiviteten gitt noe økt uttelling i måleperioden.  


 


1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger. 


 


Fakultetet får i 2019 midler til 25 årsverk med rekrutteringsstillinger, opp fra 24 i 


2018. 


 


 


Effektiviseringskuttene fakultetet har fått de siste årene har medført at vi må tenke nytt 


når det gjelder hvordan vi jobber og hvilke saker som prioriteres. Det juridiske fakultet 


har en svært kostnadseffektiv administrasjon. Antall årsverk administrative stillinger 


er relativt stabilt, men i de senere årene har vi hatt en økning på to stillinger. Den ene 


stillingen hadde oppstart i 2015 og er knyttet til Dragefjellet lærings- og 


formidlingssenter. Stillingen er en støttefunksjon for det faglige utviklingsarbeidet 


som følger av vår strategi om å tilby digitale løsninger for å modernisere og 


videreutvikle studentenes læringsarena. Dekan og fakultetsdirektør mener at det 


fortsatt vil være behov for denne kompetansen ved fakultetet, selv om filmingen av 


forelesningene vil bli automatisert av DigUiB i løpet av høsten 2018. Den andre 


stillingen er knyttet til Norsk senter for kinesisk rett og er helfinansiert av Universitetet 


fra oppstartstidspunktet og kommer slik sett ikke til belastning for fakultetets 


økonomi.  


 


De senere årene har fakultetet økt antall studenter fra 2125 i 2014 til 2425 i 2017. 


Dette innebærer en effektiviseringsgevinst når de administrative støttefunksjonene har 


hatt et stabilt nivå. Økningen i antall studenter har økt studiepoengproduksjonen med 


om lag 13% i perioden 2014-2017. Dette har igjen resultert i økning i resultatmidlene 


fra åpen ramme. Fakultetet har ikke kapasitet for å øke studenttallet fremover, noe som 


skyldes begrensninger i størrelsen på undervisningsrom, samt begrensningen i 


lærekrefter. Vi forventer derfor at studenttallet vil stabilisere seg på 2017-nivå i årene 


fremover. 


 







 
 


 
 


 


Vi forventer at digitalisering av administrative funksjoner gjennom BOTT-


samarbeidet vil medføre ressursmessige besparinger. Det kan også tenkes at de nye 


systemene legger opp til en annen oppgavefordeling mellom de ulike nivåene i 


universitetsorganisasjonen noe som igjen får konsekvenser for oppgavevolumet ved 


fakultetet. Vi forventer også at robotisering vil kunne føre til bortfall av noen 


oppgaver.  
 


Fakultetet må se nærmere på hvordan disse innsparte ressursene best kan anvendes og 


i den sammenheng vurdere en reduksjon i administrative stillinger. Samtidig er det en 


erkjennelse at noen av våre administrative støttefunksjoner kan trenge en styrking og 


viser i den sammenheng til at støtte til søknadsprosesser for eksternfinansiert forskning 


krever stadig større oppmerksomhet, samt at det også er uttrykt ønske om at vi øker 


etter- og videreutdanningsaktiviteten ved fakultetet. Den nåværende studieordningen 


er også til gjennomgang. Det er viktig at de administrative støttefunksjonene 


dimensjoneres for den nye ordningen. 


 


Fakultet har de siste årene satset målrettet på studiekvalitetstiltak. Noen av disse 


tiltakene krever også administrative støttefunksjoner. Vi viser i den sammenheng til 


digitalisering av undervisning og bruk av nye læringsformer og læringsarenaer. Vår 


erfaring er at det er behov for administrativ støtte for å innføre og drifte slike tiltak 


blant annet for å avlaste de vitenskapelig ansatte. Vi er også oppfordret til en tettere 


dialog med arbeids- og næringsliv og samfunnet for øvrig. I en slik sammenheng 


trenger også fakultetet ny kompetanse i den administrative linjen, behov som kan 


realiseres ved at andre administrative støttefunksjoner bygges ned.  


 


Fakultetet har også effektivisert arealbruken de senere årene. Større kontorer er delt i 


flere mindre kontorer, noe som har ført med seg at vi har kunnet redusere det totale 


leiearealet vårt, noe som igjen har redusert husleiekostnadene. 


 


1.5 Forholdet til UiBs strategiske satsinger. 


Fakultetet har de siste årene jobbet aktivt for i større grad å knytte seg opp mot UiBs 


satsingsområder. På denne måten får en også vist betydningen av rettsregler som 


styringsredskap og hvilken rolle rettsvitenskapen har i vårt moderne samfunn. 


Fakultetet vil få en styrking gjennom en postdoktorstilling knyttet til «Klima- og 


energiomstilling», som vil gå utenfor rammen.  







Fakultetet har i samarbeid med MN søkt om en postdoktorstilling inn mot 


havvind,. Forutsatt 50 % delfinansiering fra UiB sentralt (2 årsverk), vil MN og Jus 


bidra med 50 % av stillingen (1 årsverk hver).  


Fakultetet slutter seg for øvrig til budsjettsforslagene fra de strategiske 


satsingsområdene.  


 
 


2) Øremerket budsjett utenfor rammen 


Som kjent har fakultetet over år opparbeidet et underskudd, som har skjedd i dialog 


med universitetsledelsen. Ved årsskiftet 2017/2018 var samlet opparbeidet underskudd 


på -15,3 millioner. 


Fakultetet har i 2018 valgt å utsette bemanning etter avgang og budsjetterte med kr 2,9 


millioner i overskudd for 2018. Opparbeidet underskudd ved utgangen av 2018 er 


budsjettert til kr 12,5 millioner, men som følge av lavere kostnader i løpet av året 


forventes overskuddet å bli kr 5,3 millioner og overføringen til 2019 å bli kr -10 


millioner. 


I fjorårets budsjettinnspill varslet fakultetet at vi i løpet av få år igjen vil få store 


underskudd om ikke rammene blir økt med 4 millioner i 2018, 2019 og 2020. For 2021 


og fremover ville styrkingen da bli på 12 millioner. Dette forutsatte at naturlig avgang 


ble erstattet. Fakultetet fikk i 2018 kr 2 millioner av den strategiske potten, og dersom 


denne bevilgningen gjøres permanent vil dette være en begynnelse på en ønsket 


styrking på kr 12 millioner. 


Fakultetet har i et oppdatert langtidsbudsjettet forutsatt at tilsetting i de 4 faste 


stillingene som nå er ledige, og den midlertidige strategiske bevilgningen på kr 2 


millioner gjøres permanent. Analysen viser at selv om tallene ser gode ut for 2019, vil 


fakultetet fra 2020 igjen gå med årlige underskudd.  


 


Uten reansettelser vil fakultetet få et lite underskudd i 2020 og 2021 før underskuddet 


stiger i 2022 og stabiliserer seg etter det mellom 4 og 5 millioner i årlige underskudd. 


Som nevnt foran er det forventete opparbeidete underskuddet ved utgangen av 2018 på 


ca 10 millioner. Etter en ytterligere nedbetaling av gjeld i 2019, vil utviklingen igjen 


være negativ, og fakultetet vil pådra seg et oppsamlet underskudd som vil være 


uhåndterlig.  


Situasjonen for fakultetet er derfor kritisk. Bemanningen er for tiden under hva som er 


et forsvarlig minstenivå for å drifte dagens studieordning. Den kortsiktige løsningen 


har vært å belaste undervisningsregnskapet. Den samlete negative saldoen er her 


økende og utgjør nå flere årsverk. På lang sikt må fakultetet hente inn lærekrefter for å 







kunne gi et forsvarlig studietilbud, og dette må skje gjennom tilsettinger i løpet av 


2019 og 2020. 


Selv om fakultetet innfører ansettelsesstopp, vil vi med dagens rammer ikke klare å 


redusere akkumulert underskudd til lavere enn ca kr -5 millioner. To forhold bidrar til 


veksten i underskuddet. For det første forventede opprykk til professor, med tilhørende 


økning i lønnsbudsjettet. For det andre avslutning av to prosjekter hvor fast ansatte har 


hatt lønnsmidler som har avlastet grunnbudsjettet.  


En ansettelsesstopp vil dessuten ikke føre til at utgiftsnivået fryses. 


Undervisningsbehovet vil føre at til fakultetet vil måtte leie inn eksterne lærekrefter. 


Hvis fakultetet ikke får en økonomisk styrking, vil alternativet være å kutte i 


studietilbudet. 


Fakultetet vil fremover fortsette å arbeide systematisk for å bedre 


eksternfinansieringen. BOA viser en god vekst. Uttellingen på søknadene fra fakultetet 


til Norges forskningsråd og Det europeiske forskningsrådet har så langt ikke gitt de 


resultatene vi har håpet på, men fakultetet har hatt en markant vekst i andre typer 


eksterne prosjekter. Det er uansett ikke realistisk at en vekst i BOA kan løse våre 


strukturelle utfordringer, selv om de gir positive bidrag. Dessuten vil det være 


vanskelig å øke BOA vesentlig innenfor de personellmessige rammer vi har. Våre 


ansatte må i større grad enn ønskelig prioritere undervisningsoppgaver på bekostning 


av større forskningsprosjekter.  


Det juridiske fakultet har som kjent det svakeste forholdstallet mellom faglig 


ansatt/student av samtlige fakulteter ved Universitetet i Bergen. Kilde DBH (lenke). 


Forskjellene i forholdstall mellom de ulike fakultetene på UiB skyldes flere forhold. 


Først og fremst har enkelte studier en tettere oppfølging av studentene, men også ulik 


organisering og faglige egenart spiller inn. Vår oppfatning er likevel at de lave 


forholdstallene ikke bare kan begrunnes med slike forhold, men at fakultetet reelt sett 


er underfinansiert.  


Det er også interessant å sammenligne med de andre lærestedene som tilbyr integrert 


mastergrad i rettsvitenskap. Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen har et 


dårligere forholdstall enn våre søsterfakultet ved Universitetet i Tromsø (lenke) og 


Universitetet i Oslo (lenke). Forholdstallet mellom faglig årsverk per student var i 


2017 på 26,3, mens Oslo hadde 21,3 og Tromsø 15,8. Dessuten har utviklingen vært 


negativ de siste årene ved vårt fakultet. Forholdstallet i Bergen har gått opp fra 22,8 i 


2014 til 26,3 i 2017, mens våre to søsterfakultet har hatt en svak bedring de siste tre 


årene (ned fra 23,1 i Oslo og ned fra 16,1 i Tromsø). Det er også verdt å merke seg at 


forholdstallene ikke er direkte sammenlignbare. Det juridiske fakultet ansetter 


arbeidsgruppeledere som vitenskapelige assistenter, mens de andre lærestedene ikke 


har denne typen tilknytningsformer. Våre arbeidsgruppeledere utgjør tilsammen rundt 


11 årsverk, av de totalt 93,2 årsverkene som inngår i rapporteringen fra vårt fakultet til 


DBH.  



http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=159&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=3&formel=801!8!802!8!803&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen&param=insttype%3D11!9!arstall%3D2017!8!2016!8!2015!8!2014!9!dep_id%3D1!9!instkode%3D1120

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=159&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=3&formel=801!8!802!8!803&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Troms%C3%B8%20-%20Norges%20arktiske%20universitet&param=insttype%3D11!9!arstall%3D2017!8!2016!8!2015!8!2014!9!dep_id%3D1!9!instkode%3D1130

http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=159&visKode=false&admdebug=false&columns=arstall&index=3&formel=801!8!802!8!803&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Oslo&param=insttype%3D11!9!arstall%3D2017!8!2016!8!2015!8!2014!9!dep_id%3D1!9!instkode%3D1110





Finansieringen av fakultetet er langt på vei preget av studiemodell som vi hadde på 


1990-tallet. Dagens studiemodell avviker betydelig fra den modellen som historisk har 


ligget til grunn for dimensjoneringen av juss-studiet. I dag er studiet bygget ut med en 


tett oppfølging av studentene, særlig i de tre første årene av det integrerte 


masterstudiet i rettsvitenskap, med arbeidsgrupper og arbeidsgruppeledere (avlønnede 


viderekommende studenter) og obligatoriske individuelle læringsaktiviteter. 


Tradisjonelt har jusstudiet vært preget av forelesninger i store auditorier, der 


studentene i stor grad var overlatt til seg selv. De store studiekvalitetsmessige 


forbedringene har ført til en langt bedre gjennomstrømming til beste for både studenter 


og for Universitetet i Bergen, og medvirker til at juss-studiet i Bergen ved årets opptak 


var landets mest populære studium. 


Fakultetet ønsker å fremholde at ressurs- og bemanningssituasjonen ved fakultetet ikke 


avstemt med det reelle behovet fakultetet har med hensyn til lærekrefter. Knappheten 


på undervisningsressurser fører også til et press på fakultetets forskningsressurser. De 


vitenskapelig ansatte underviser mer enn de ideelt sett burde, på bekostning av 


forskningen.  


Et alternativ til å øke kostnadene vil være å se på muligheter for økte inntekter. Den 


vesentligste delen av fakultetets inntekter er knyttet til studiepoengproduksjon. 


Kapasiteten på Jusbygget er i dag sprengt. Det største auditoriet tar 350 tilhørere, men 


rundt 385 studenter starter på første studieår. Også for gruppeundervisning er det 


vanskelig å finne tilstrekkelig med lokaler, men de største utfordringen er knyttet til 


studiekvalitet. Fakultetet skal ha tilstrekkelig med lærekrefter til alle emner på det 


obligatoriske mastergradsprogrammet, og i enkelte kurs er vi svært sårbare. En 


tilbakevendende problemstilling er knyttet til skriving av masteravhandlinger, hvor 


fakultetet hvert år skal rekruttere veiledere til rundt 350 oppgaver. Utover egne lærere 


bruker vi også eksterne, men disse må ha tilstrekkelig faglig kompetanse. 


Fakultetet vil derfor å be om at Universitetsstyret styrker fakultetet økonomisk slik at 


vi kan gå til ansettelse av de fire faste vitenskapelige stillingene som vil stå tomme ved 


årsskiftet 2018/2019. Vi ønsker å foreta tilsetting i henhold til skissert plan, med 


tilsetting med virkning fra 1.1.2019 for den første av disse fire stillingene. Fakultetet 


kunne selvsagt foretrekke å stå helt fritt til å bestemme innretting på disse stillingene, 


men det å synliggjøre strategiske valg og til en viss utrekning binde opp disse 


stillingene til spesifikke fagfelt vil imøtekomme Universitetsstyrets ønske om å 


prioritere Universitetets strategiske satsinger. I dette ligger det en avveiing av de ulike 


hensynene fakultetet må balansere, men vi er av den oppfatning at dette lar seg forene 


med de faglige hensynene som gjør seg gjeldende ved fakultetet. Fakultetsstyret har 


vedtatt at den som blir ansatt i faste stillinger må kunne undervise på norsk eller et 


annet skandinavisk språk innen to år etter ansettelsen (styresak 78/17, revidert notat). 


Kravet må ses i sammenheng med at fakultetets undervisningsbehov i første rekke er 


knyttet til de obligatoriske emnene på masterstudiet, og styret kan gjøre unntak ved 


enkeltutlysninger. Vi legger til grunn at fakultetet holder fast på denne praksisen. 







Som sagt har fakultetet har i første rekke et behov for å styrke fag som er obligatoriske 


i mastergradsstudiet. Uavhengig av den økonomiske situasjonen er svært mange felt 


sårbare, med få fast ansatte. Skal en få slagkraftige miljø, er en avhengige av en viss 


kritisk masse, hvor det er rom for at ansatte går inn i forskningsprosjekter eller tar 


forskningstermin uten de kollegaene som da står igjen med ordinær undervisningsplikt 


må ta en uforholdsmessig stor byrde. 


Fakultetet er åpen for at to av stillingene ved «øremerking» knyttes til Universitetets 


strategiske satsinger. Vi viser i den sammenheng til at den første stillingen allerede er 


utlyst i «konkurranserett/markedsrett». Den som blir ansatte i stillingen, skal ha 


kontorplass på BECCLE (Bergen Center for Competition Law and Economics). 


BECCLE er et tverrfaglig samarbeid mellom jurister og økonomer ved UiB og NHH, 


se www.beccle.no for ytterligere informasjon. Det forventes at den som blir ansatt i 


stillingen, tar del i utviklingen av tverrfaglige forskingsprosjekt ved BECCLE og 


bidrar aktivt i senterets aktiviteter og nasjonale og internasjonale nettverk. (Vi gjør for 


ordens skyld oppmerksom på at ansettelse selvsagt er avhengig av budsjettmessig 


dekning, jf. nærværende sak.) Rekrutteringen er i tråd med UiBs strategiske mål om å 


«utvikle samarbeid på tvers av faggrenser» og «å skape nye innsikter for å møte de 


komplekse utfordringene samfunnet står overfor». 


Det juridiske fakultet er også åpen for at én av de øvrige stillingene kan øremerkes 


universitetets tematiske satsingsområder, men vi vil understreke at den nærmere 


innretningen må skje i dialog mellom fakultetet og universitetsledelsen, slik at 


stillingen tilpasses fakultetets øvrige undervisnings- og forskningsbehov. Vi kan 


likevel peke på at marine fag/klima- og energiomstilling kan være aktuelle felt å sikte 


denne stillingen inn mot. Vi ser det som påkrevd at de øvrige to stillingene innrettes 


mot andre behov fakultetet ser fremover.  


Fakultetet vil i denne sammenheng vise til at vi har etablert en forskergruppe i 


Skatterett, uten at vi i dag har fast ansatte som dekker dette fagfeltet. Skatterett er et 


felt som er av stor viktighet for samfunnet, og hvor heller ikke våre søsterfakultet har 


fagmiljøer. Skatterett er ikke et obligatorisk fag ved masterstudiet i rettsvitenskap, men 


det er blant de spesialemnene med flest studenter. Både viktige samfunnsinteresser og 


interne faglige interesser taler sterkt for å rekruttere til dette fagfeltet. Fakultetet har 


tatt flere initiativer overfor Skattedirektoratet med tanke på en satsing på skatterett. Vi 


kjenner til at det arbeides aktivt internt i Skattedirektoratet og overfor 


Finansdepartementet for å få etablert en slik satsing. Vårt initiativ og argumentasjon 


må også følges opp av at vi bruker ressurser innenfor egne rammer. Vi vil arbeide 


videre for en eksternt finansiert satsing på dette feltet i samarbeid med 


Skattedirektoratet og Senter for skatteøkonomi ved NHH. 


På bakgrunn av dette ber vi om at fakultetet styrkes med kr 4 millioner samtidig som 


strategimidler bevilget i 2018 med kr 2 millioner legges til rammebevilgningen. 


 







3) Budsjett for instituttinntekter 


Instituttinntekter vil for Det juridiske fakultet sin del i all hovedsak være inntekter fra 


etter- og videreutdanningstilbudet. Fakultetet har som mål å doble denne aktiviteten 


for 2019 og er i dialog med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om et kurs rettet mot 


saksbehandlere i kommunene i det som frem til 1. januar 2019 utgjør Sogn og 


Fjordane fylke. Kurset er planlagt startet opp februar 2019 og dimensjoneres som en 


pilot mot denne målgruppen det første året. Fakultetet ser et større potensiale på dette 


feltet, og intensjonen er å videreføre kurset eventuelt rettet mot et bredere marked i 


kommunesektoren. Ved denne vurderingen må man også se hen til hvilken 


undervisningskapasitet fakultetet til enhver tid har på dette fagfeltet. Dette tiltaket har 


også en side til universitetets målsetting om å vise relevans for private og offentlige 


virksomheter i regionen, og dermed også fakultetets og universitetets omdømme.   


4) Budsjett for inntekter til avskrivninger 


Avskrivningsinntektene som er en synliggjøring av verdireduksjonen av de 


investeringer som er gjort, justeres noe ned ettersom investeringsbehovet er lavere enn 


tidligere. 


  







 


3. Budsjettforslag 2019 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert 


aktivitet (BOA) 


Figur 1. Ekstern aktivitet 2007-2019 (millioner kroner) 


 


Tabell 2 


 


1) Bidrag fra Forskningsrådet 


Figur 1viser aktiviteten i de to største finansieringskategoriene til fakultetet fra 2007 til 


i dag. Aktiviteten finansiert av Forskningsrådet var stigende frem til 2013, for deretter 


å falle tilbake til om lag det halve i dag. Etter toppen har fakultetet slitt med å 


opprettholde aktiviteten, og årsaken til dette er relativt klar. I 2010 lyste 


Forskningsrådet ut midler øremerket juridisk forskning og UiB ved Det juridiske 


fakultet fikk god uttelling. Dette materialiserte seg i økende aktivitet i årene frem til og 


med 2013. I ettertid har ikke NFR lyst ut tilsvarende midler og konkurransen i de mer 


tverrfaglige utlysningene har vært større, med tilhørende lavere tilslagsprosent. 


Fakultetet jobber aktivt med å fornye prosjektporteføljen, og i 2019 er prognosen at 


aktiviteten blir noe høyere enn prognosen for 2018.  


2) Bidrag fra EU 


Budsjettforslag BOA for Inntekter Det juridiske fakultet (tusen 


kr)


Budsjett 2018 


inntekt for 


aktivitet


Prognose 2018 


inntekt for aktivitet


Budsjett 2019 


Inntekt for 


aktivitet


Endring Budsjett 2019 


Fakturert inntekt


Forskningsrådet 5 600                 4 300                     6 280              680                6 300                  


EU -                     -                        -                  -                 -                      


herav EU, forskning


herav EU, utdanning og annet


Andre 5 600                 5 700                     7 000              1 400             5 980                  


herav andre - statlige etater 876                    600                       2 000              1 124             2 000                  


herav andre - regionale forskningsfond -                    -                


herav andre - kommunualeflylkeskommunale etater -                    -                


herav andre - organisasjoner -                    -                


herav andre - gaveforsterkning 979                    800                       -979              -                     


herav andre - gaver   1 594                 1 400                    1 740              146               980                     


heav andre - næringsliv/privat -                    -                


herav andre - Stiftelser 3 036                 2 900                    3 260              224               3 000                  


herav andre - øvrige -885                   885               


Oppdrag 400                    530                        400                 -                 400                     


Sum 11 600                10 530                   13 680            2 080             12 680                 







Fakultetet har jobbet veldig konkret med en søknad for ERC-starting grant midler, og 


søkeren kom til andre runde. Forskeren vil jobbe videre med en søknad, og har som 


mål å levere den i 2019. Det vil ikke være aktivitet i EU-kategorien i 2019.  


3) Andre bidragsinntekter 


Som figuren over viser har fakultetet de siste årene hatt en aktivitet under kategorien 


andre bidragsprosjekter som har ligget på kr 6-8 millioner årlig. Bergen 


forskningsstiftelse er den viktigste kilden, og etter en noe lavere aktivitet i 2018 er 


målet at aktiviteten tar seg opp i 2019.  


4) Oppdrag 


Fakultetet har en liten andel av BOA-aktiviteten inn under kategorien Oppdrag. 


Størrelsen varierer mellom null og fem prosent av den totale BOA-aktiviteten og det 


budsjetteres også med noe aktivitet i kategorien for 2019. 


 


 


4. Strategiske satsingsområder 


 I tabell 3 har fakultetet kategorisert de vitenskapelige årsverkene i de ulike 


satsingsområdene i UiBs strategiplan. 


Tabell 3 Strategiske satsingsområder 


 


 


 


 


Bergen, 12.09.2018 


 


Med vennlig hilsen 


 


 


Karl Harald Søvig    Øystein L. Iversen 


Dekan      Fakultetsdirektør 


Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH)


(fyll inn grå felt) 01.10.2017 01.06.2018 01.10.2017 01.06.2018 01.10.2017 01.06.2018 01.10.2017 01.06.2018 01.10.2017 01.06.2018 01.10.2017 01.06.2018


Antall årsverk involvert i et område 2,50             2,25             -               0,05             2,35             2,85             7,95             7,85             71,49           67,84           84,29           80,84           


Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger 1,05             1,05             -               0,05             0,80             0,90             4,85             4,75             40,79           39,59           47,49           46,34           


Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte -               -               


Postdoktorer -               -               -               0,20             0,80             0,80             2,20             2,00             3,00             3,00             


Stipendiater 1,45             1,20             -               -               0,75             0,75             2,30             2,30             24,30           23,25           28,80           27,50           


Forskere -               -               -               0,80             1,00             -               4,20             3,00             5,00             4,00             


Marin Klima-Klima Klima-Energiomstilling


Globale 


samfunsutfordringer Andre områder Sum vit. årsverk*







Vedtak i Den sentrale klagenemnd 21.04.2017, 19.05.2017, 16.06.2017, 


25.08.2017, 29.09.2017, 27.10.2017, 17.11.2017, 15.12.2017, 


19.01.2018, 16.02.2018, 23.03.2018, 20.04.2018, 25.05.2018, 


15.06.2018 og i Felles klagenemnd 13. 06.2017, 23.03.2018. 
Vedtakene fins her i fulltekst, anonymisert: 


http://vedlegg.uib.no/?id=3442d979fbeab532862d13311c075fba. Lenken virker til 4. desember 


2018. 


21. april 2017 
18/17 (2017/213) Brudd på bestemmelser om hjelpemidler til eksamen. Eksamen og kursgodkjenning 


annulleres. Vedtaket korrigert 15.05: Eksamen annulleres. 


22/17 (2017/3733) Klage på vedtak om tap av studierett. Ikke medhold. 


25/17 (2017/4122) Klage på underkjennelse av obligatorisk kursoppgave i JUS113. Medhold. 


19. mai 2017 
27/17 (2017/2172) Klage på vedtak om tap av eksamensrett i JUS135. Ikke medhold. 


28/17 (2017/3170) [Saken er feilaktig merket 28/16.]. Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS121. 


Kursgodkjenning annulleres. [Studenten hadde ikke tatt eksamen.] 


30/17 (2017/5089) Klage på formelle feil ved klagesensur JUS399. Ikke medhold. 


16. juni 2017 
32/17 (2017/5500) Klage på avslag på søknad om gjentak av bestått eksamen. Medhold. 


34/17 (2017/4553). Klage på vedtak om utvidet innleveringsfrist for obligatorisk kursoppgave i 


JUS243. Ikke medhold. 


25. august 2017 
35/17 (2017/5462) Brudd på bestemmelser om hjelpemidler til eksamen JUS113. Eksamen og 


kursgodkjenning annulleres. Vedtaket korrigert 13.09: Eksamen annulleres. 


37/17 (2017/5246) Klage på formelle feil ved eksamen i JUS121. Ikke medhold. 


38/17 (2017/5345) Klage på formelle feil ved eksamen i JUS121. Ikke medhold. 


41/17 (2017/7342) Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS112. Kursgodkjenning og eksamen 


annulleres. Utestengt en periode H17. 


42/17 (2017/7344) Brudd på bestemmelser om hjelpemidler til eksamen JUS256-2-B. Eksamen 


annulleres, utestengt en periode H17. 


43/17 (2017/5462) Brudd på bestemmelser om hjelpemidler til eksamen i JUS112. Studenten anses 


for å ha fusket. Grunnet særegne omstendigheter fastsettes ingen reaksjon. [Saken er i sin 


helhet utelatt fra framstillingen.] 


45/17 (2017/9080) Klage på underkjent dokumentasjon på fravær ved eksamen i spesialemner. 


Medhold. 


47/17 (2017/9029) Klage på formelle feil ved sensuren i JUS114. Ikke medhold. 



http://vedlegg.uib.no/?id=3442d979fbeab532862d13311c075fba





51/17 (2017/9306) Klage på formelle feil ved eksamen i JUS134. Ikke medhold. 


52/17 (2017/9197) Klage på formelle feil ved eksamen i JUS134. Ikke medhold. 


29. september 2017 
54/17 (2017/7345) Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS123. Kursgodkjenning og eksamen 


annullert. Utestengt H18 og V19. 


56/17 (2017/9139) Klage på formelle feil ved sensur av JUS399. Ikke medhold. 


58/17 (2017/9556) Klage på formelle feil ved klagesensur JUS113. Medhold. 


59/17 (2017/9354) Klage på formelle feil ved eksamen JUS134. Ikke medhold. 


60/17 (2017/9633) Klage på formelle feil ved eksamen i JUS134. Ikke medhold. 


61/17 (2017/6158) Klage på avslag på søknad om å skrive stor masteroppgave. Medhold. 


[Fakultetets vedtak ble opphevet.] 


27. oktober 2017 
68/17 (2017/10301) Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra tregangersregelen. Ikke 


medhold. 


71/17 (2017/12503) Klage på avslag på søknad om vurderingsmelding etter frist. Ikke medhold. 


72/17 (2017/12689) Klage på vedtak om underkjent dokumentasjon på gyldig fravær fra eksamen. 


Medhold. 


17. november 2017 
46/17 (2017/7704) Brudd på bestemmelser om hjelpemidler til eksamen i JUS243. Spørsmål om 


forlenget studierett og nytt eksamensforsøk. Eksamen annullert. Utestengelse V18 og H18. 


Vedtak om annullering og utestengelse ble påklaget – 89/17. Se vedtak fra Felles klagenemnd 


under her, dato 23. mars 2018. [Vedtaket i sak 46/17 inneholdt også en uttalelse om 


studierett. I sak 90/17 den 19. januar 2018 ble dette omgjort.]  


74/17 (2014/8934) Klage på avslått søknad om utvidet studierett. Ikke medhold. 


75/17 (2017/12365) Klage på vedtak om tap av eksamensrett. Ikke medhold. 


77/17 (2017/13216) Klage på formelle feil ved sensur i JUS134. Ikke medhold. 


78/17 (2017/12194) Klage på vedtak om tap av eksamensrett i JUS131. Ikke medhold. 


79/17 (2017/13748) Klage over vedtak om å avvise besvarelse til obligatorisk oppgave i JUR601. Ikke 


medhold. 


15. desember 2017. 
76/17 (2017/13181) Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS122. Kursgodkjenning og eksamen 


annulleres. 


81/18 (2017/12598) Mistanke om fusk grunnet overskridelse av ordgrense JUS122. Kursgodkjenning 


og eksamen annulleres. 


80/17 (2017/13073) Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS122. Kursgodkjenning og eksamen 


annulleres. 







19. januar 2018. 
86/17 (2017/14175) Klage på formelle feil i klagesensur JUS243. Ikke medhold. 


16. februar 2018 
5/18 (2018/169) Klage på vedtak om tap av eksamensrett i JUS289-2-A. Ikke medhold. 


4/18 (2017/15812) Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra gjentakskvote. Ikke medhold. 


23. mars 2018 
12/18 (2018/1508) Klage på formelle feil ved eksamen i JUS111. Ikke medhold. 


20. april 2018 
20/18 (2018/3250) Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS135. Kursgodkjenning og eksamen 


annulleres. Utestengelse en periode H18. 


26/18 (2018/3761) Klage på avslag på søknad om studierett etter frist. Ikke medhold. 


18/18 (2018/2698) Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS111. Kursgodkjenning og eksamen 


annulleres. 


25. mai 2018 
32/18 (2018/3464) Klage på avslag om å få avlegge privatisteksamen i JUS241. Ikke medhold. 


25/18 (2018/3252) Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS135. Kursgodkjenning og eksamen 


annulleres. 


15. juni 2018 
35/18 (2018/5221) Brudd på bestemmelser om hjelpemidler til eksamen i JUS133. Eksamen 


annulleres. 


Vedtak i Felles klagenemnd 


13. juni 2017: 
I sak 79/16 (2016/11324) Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS122 fattet Den sentrale 


klagenemnden vedtak om annullering og utestengelse. Vedtaket ble påklaget. I sak 16/17 


opprettholdt Den sentrale klagenemnden sitt vedtak og sendte klagen til Felles klagenemnd. 


Felles klagenemnd stadfestet vedtaket.  


23. mars 2018: 
I sak 89/17 (2017/7704) Ulovlige hjelpemidler til eksamen i JUS243 fattet Den sentrale 


klagenemnden fattet vedtak om utestengelse i sak 46/17. dette ble påklaget. I sak 89/17 


opprettholdt Den sentrale klagenemnden sitt vedtak og sendte klagen til Felles klagenemnd. 


Felles klagenemnd stadfestet vedtaket. 
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