Læringsutbyttebeskrivelsen ved UiT
Det følger av studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap punkt 1 at "kandidatene skal i løpet av det 5
årige studiet oppnå kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør at de kan inneha alle offentlige og private
stillinger hvor det er behov for kvalifiserte jurister. Kandidatene skal kunne identifisere og analysere
rettslige spørsmål, forholde seg selvstendig og kritisk til rettssystemet og ha et historisk og internasjonalt
perspektiv på retten.

For å nå disse mål skal studenten tilegne seg og utvikle følgende kvalifikasjoner:
Kunnskap
En master i rettsvitenskap har:











avansert kunnskap om juridisk metodelære
god faglig kunnskap innenfor sentrale rettsområder
avansert faglig kunnskap innenfor utvalgte rettsområder
avansert faglig kunnskap innenfor selvvalgte fag
spesialisert innsikt innenfor emnet som dekkes av masteroppgaven
god kunnskap om det idemessige grunnlaget for rettsstaten
god kunnskap om, og forståelse av rettssystemets rolle nasjonalt og internasjonalt
god kunnskap om rettens internasjonale aspekt
god kunnskap om etiske utfordringer og juristers rolle i samfunnet
inngående kunnskap om rettsvitenskapelige metoder og hovedlinjene i den rettsteoretiske
diskusjonen

Ferdigheter
En master i rettsvitenskap kan:








identifisere og analysere rettslige problemer av teoretisk eller praktisk art på en metodisk og etisk
forsvarlig måte, herunder utrede og vurdere relevant faktum
anvende norske og internasjonale rettskilder på en kritisk og selvstendig måte.
foreta kritisk vurdering av gjeldende rett og drøfte behov for endringer
gjennomføre et selvstendig utredningsprosjekt og et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning
og i tråd med forskningsetiske normer
fremstille rettslige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig til
fagfellesskapet og allmennheten
holde seg faglig oppdatert og videreutvikle sine ferdigheter
organisere og anvende omfattende og kompleks informasjon, og herunder evne å dele
problemstillinger opp i underproblemstillinger

Generell kompetanse
En master i rettsvitenskap kan:







anvende de ovennevnte kunnskaper og ferdigheter individuelt og i samarbeid med andre,
kommunisere rettslige resonnementer på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig til
fagfellesskapet og allmennheten
anvende juridiske kunnskaper og ferdigheter på nye rettsområder
identifisere yrkesetiske problemstillinger, herunder forskjellige former for press som jurister kan
utsettes for, og kunne håndtere disse på en forsvarlig måte.
anvende de ovennevnte kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor
gitte tidsrammer

