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Kommentar til fakultetets diskusjonsnotat vedrørende mulig ny
studieordning
Vi viser til brev fra Det juridiske fakultet i Bergen av 11. desember 2017 med invitasjon til å gi
kommentarer til fakultetets diskusjonsnotat vedrørende mulig ny studieordning.
Dommerforeningen ga uttalelse til forslaget fra studieordningskomiteen i 2015. Dommerforeningen
mener fortsatt at jusstudiet i all hovedsak bør bestå av en bred og obligatorisk basisutdanning. En slik
basisutdanning bør etter Dommerforeningens syn bestå av en noenlunde lik del offentlig rett og
privatrett. Strafferett, straffeprosess og sivilprosess bør være en del av den obligatoriske utdanningen.
Behovet for spesialisering bør ivaretas gjennom det femte studieåret og etterutdanning. 4 års
obligatoriske fag og ett år med valgfag og masteroppgave gir, slik Dommerforeningen ser det, en rimelig
balanse mellom obligatoriske fag og valgfrie fag. Dommerforeningen viser for øvrig til høringsuttalelsen
fra 2015.
Når det gjelder de ulike alternativene som er skissert i diskusjonsnotatet fra desember 2017, mener
Dommerforeningen at det bør arbeides videre med alternativ 1. Halvtårseksamener fremstår som en
bedre ordning enn dagens ordning med opptil 3 eksamener pr. semester. Dette vil trolig gi bedre uttelling
for studenter som kan bruke juridisk metode på en god måte, og mindre uttelling for «puggekunnskap».
Hvis ressursene som spares på å avholde færre eksamener helt eller delvis brukes på å gjeninnføre en
ordning med to sensorer, styrkes også studentenes rettssikkerhet.
Når det gjelder fagsammensetningen i alternativ 1, vil ikke Dommerforeningen på dette stadiet i
prosessen mene noe om hvor mange studiepoeng det bør være på hvert fag. Dommerforeningen vil heller
ikke mene noe om andre fag bør tas inn, eller om noen av dagens obligatoriske fag bør tas ut. Vi viser til
det som er sagt ovenfor om offentlig rett, privatrett, strafferett og prosessfagene. Generelt sett vil det være
en fordel at fagene ikke blir tildelt så få studiepoeng at de fremstår som oversiktsfag.
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