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Vedtak - revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap ved Universitetet i
Bergen

NOKUTs styre vedtok 20. juni 2005 at ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen

skal gjennomgå en revidering av akkreditering.

Den sakkyndige komiteen har bestått av:

Stipendiat Anders Bernard Mikalsen, Universitetet i Oslo
Professor Pall SigurOsson, Islands universitet
Professor Frederik Zimmer, Universitetet i Oslo
Professor Thomas Wilhelmsson, Helsingfors universitet (komiteens leder)

2. mai 2006 vedtok NOKUTs styre prosjektplanen for gjennomføringen av revideringen.
Prosjektplanen vektiegger tre hovedkomponenter som grunnlag for den sakkyndige komités
vurdering; NOKUTs standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier
§ 2-3, vektlegging av faglig nivå og dokumenterte resultater.

De sakkyndige avga sin uttalelse i rapport datert 14. september 2007. I henhold til NOKUTs
kvalitetssikringsprosedyrer ble rapporten videresendt til Universitetet i Bergen 18. september
2007 for kommentarer. De sakkyndiges konklusjon er enstemmig og positiv. Saken ble
behandlet i NOKUTs styre 31. januar 2008.

Den sakkyndige komiteens vurdering og konklusjon
Komiteen mener at ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen oppfyller NOKUTs
standarder og kriterier for akkreditering av doktorgradsstudier. Studiet oppfyller vilkåret om at det
skal foreligge en plan for ph.d.-studiet, og alle kravene til planen er oppfylt. Det er et stabilt
fagmiljø knyttet til studiet, og oppfyller alle kriteriene knyttet til fagmiljøet. Kravet om at den
faglige virksomheten ved institusjonen skal støtte opp om ph.d.-studiet er også oppfylt.
Institusjonen deltar aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk som er relevante for
ph.d.-studiet. lnfrastrukturen er tilpasset organisering av studiets karakter, og relateres til
studiets mål. Det er gjort rede for hvordan studiet kvalitetssikres i institusjonens system for
kvalitetssikring. Komiteen har vurdert faglig nivå og dokumenterte resultater til å være
tilstrekkelig og tilfredsstillende.
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Fakultetet har en bred kompetanse på rettsvitenskapens område. Det modulbaserte
undervisningsopplegget har en sterk vektlegging av teoretisk metode. Opplæringen inneholder
blant annet undervisning om rettsvitenskapelige problemstillinger og presentasjon av
avhandlingsarbeider. I tillegg skal studentene skrive et essay basert på rettsteoretiske
problemstillinger. Samlet sett gir dette en god faglig sammenheng. Videre anser komiteen
fakultetet for å ha høy kompetanse på flere områder.

Komiteens anbefalinger er at målbeskrivelsen kunne vært tydeligere. Institusjonen bør være
bevisst på å tilpasse utlysnings- og opptaksprosedyrene for å sikre tilgangen til gode ph.d.-
studenter. Rapporten viser til studentenes ønske om mer valgfrihet og at essayets emne burde
være mer knyttet opp til de ulike avhandlingene. Til dette mener komiteen at det bør vurderes
om man burde legge opp muligheter for å fordype seg i flere alternativer enn de forholdsvis få
rettsteorier som inngår i pensum. Til fremdrift i studiet, mener komiteen at fakultetet bør være
mer oppmerksomme på behov for at noen trenger ekstra tid, for eksempel på grunn av
fødselspermisjon. Komiteen anbefaler at alle studenter er med i forskergrupper eller tilsvarende
miljøer, og at eksterne ph.d.-studenter inkluderes. Det bør vurderes å ta sterkere initiativ til
utenlandsopphold, og mer organisert oppfordre studentene til å utnytte de muligheter som tilbys.
Komiteen anbefaler også at det blir en mer formell ordning og rutiner på medarbeidersamtaler.
Det anbefales også at det lages rutiner eller retningslinjer for hvordan konflikter mellom veileder
og student løses.

NOKUTs vurdering
Komiteens konklusjon er positiv og de har anbefalinger til videre utvikling av ph.d.-studiet.
Universitetet i Bergen skriver i sitt brev av 31.10.2007 til NOKUT at de ikke har noe å bemerke til
rapporten, og mener at rapporten gir et realistisk bilde av situasjonen ved fakultetet. I brevet
skriver universitetet at anbefalingene berører temaer og utfordringer som fakultetet er løpende
opptatt av. Flere av problemstillingene har vært satt på fakultetets dagsorden før rapporten fra
NOKUT forelå. Universitetet i Bergen vil legge opp til en grundig gjennomgang av rapporten i
fakultetets styringsorganer.

Studiet vurderes til å være på et tilfredsstillende faglig nivå og alle NOKUTs standarder og
kriterier vurderes som tilfredsstillende oppfylt. NOKUTs styre fattet vedtak på grunnlag av de
sakkyndiges vurderinger og Universitetet i Bergens kommentarer til rapporten.

Vedtak

1. Ved revidering av akkreditering av ph.d-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
er de faglige kravene for revidering av akkreditering av doktorgradsstudier oppfylt, jf. § 3-
4(1) Forskrift om Akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og
høyskoler av 8. september 2005 og § 2-3 Forskrift om standarder og kriterier for
akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere
utdanning av 25. januar 2006.

Vedtaket er gitt med hjemmel i:

• Lov om universiteter og høyskoler av 01.04.2005 nr. 15
• Kunnskapsdepartementets forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov

om universiteter og høyskoler av 08.09.2005 nr. 1040
• NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for

akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning av 25.01.2006.
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2. NOKUT forventer at Universitetet i Bergen følger opp de sakkyndiges merknader og
anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet og gir tilbakemelding om dette
til NOKUT.
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