
Læringsutbyttebeskrivelsen for master i rettsvitenskap ved UiB 
Det integrerte masterprogrammet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen er et profesjonsstudium 

som utdanner morgendagens juridiske problemløsere. Jurister utdannet ved Det juridiske fakultet 

skal kjennetegnes av faglig trygghet, metodisk bevissthet og høy etisk standard. 

Etter fullført studium skal kandidatene ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle 

kompetanse: 

KUNNSKAPER: 
Kandidatene skal ha god kunnskap om grunnleggende rettsregler og sammenhenger innen alle 

fagområder som omfattes av studiet, og spesialisert kunnskap innen fagområder som dekkes av 

spesialemnene og masteroppgaven. 

Dette innebærer også at kandidatene har god kunnskap om: 

 det norske rettssystemets oppbygging og funksjon 

 den norske rettskulturens historie, særegenheter og grunnleggende verdier 

 hvordan norsk rett påvirkes av EU-retten, EØS-retten, internasjonale menneskerettigheter og 

annen folkerett  

 juridisk metode, herunder hvordan juridisk argumentasjon varierer på ulike rettsområder 

 rettsvitenskapelige metoder og hovedlinjer i den rettsteoretiske diskusjonen 

 juristers rolle i samfunnet og etiske utfordringer knyttet til yrkesutøvelsen 

 hvordan ny teknologi kan brukes til å automatisere beslutningsprosesser og bidra til å løse 

rettslige problemer på nye måter, men også de rettslige og etiske utfordringer dette 

medfører  

 akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider 

 

FERDIGHETER: 
Kandidatene kan anvende juridisk metode til å identifisere, drøfte og ta standpunkt til rettslige 

problemstillinger, også utenfor de rettsområder som er del av studiet. Dette innebærer å kunne: 

 fastlegge rettslig relevant faktum i et saksforhold, og på grunnlag av dette identifisere og 

formulere rettslige problemstillinger 

 innhente og systematisere rettslig relevant materiale fra norske, skandinaviske og 

engelskspråklige kilder, også ved bruk av digitale verktøy 

 foreta en selvstendig, helhetlig, kritisk og etisk gjennomtenkt analyse for å nå et faglig 

forsvarlig standpunkt om hva som er gjeldende rett 

 foreta rettspolitiske og komparative vurderinger av rettsreglene 



 løse nye problemer og bidra til rettslig nytenkning 

Kandidatene kan formidle og evaluere juridiske analyser og standpunkt på en poengtert og presis 

måte både muntlig og skriftlig, på så vel norsk som engelsk, gjennom å 

 utarbeide ulike former for selvstendige skriftlige arbeider  

 diskutere og prosedere ulike rettslige standpunkt 

 gi tilbakemeldinger på andres arbeid og selv motta og gjøre bruk av slike tilbakemeldinger 

 

GENERELL KOMPETANSE: 
Gjennom studieprogrammet oppnår kandidatene generelt anvendbar kompetanse knyttet til å 

 systematisere og avveie argumentasjon, rådgi og treffe avgjørelser  

 identifisere og vurdere etiske aspekter ved juridisk argumentasjon og standpunkt  

 tilegne seg ny kunnskap, følge med i rettsutviklingen og løse nye rettslige spørsmål  

 samarbeide med fagpersoner fra andre disipliner og på det grunnlag kunne vurdere den 

rettslige argumentasjonsverdien av kunnskap som er frembrakt av andre vitenskaper og 

bidra med juridiske perspektiver på tverrfaglige løsninger av komplekse samfunnsproblemer 

 formidle juridiske analyser til allmennheten, skriftlig og muntlig, på norsk og på engelsk 

 presentere og argumentere for egne vurderinger og konklusjoner for større og mindre 

grupper av tilhørere  

 bidra med rettslige perspektiver i samfunnsdebatten 

 planlegge og gjennomføre større arbeidsoppgaver innen en gitt tidsramme 

 følge akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider 

 arbeide selvstendig og i grupper 

 forholde seg til de rettslige og etiske utfordringene knyttet til den teknologiske utviklingen  

 

Vitnemål for graden Master i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet forutsetter at kandidaten etter 

fullført studium avlegger følgende løfte: 

Aldrig vidende at ville vige fra Ret og Retfærdighed, mindre raade nogen til uforødne 

Processer eller i andre Maader med sine Raad befordre nogen uretvis Sag eller Intention. 


