
Side 1 
 

Prosjekt: Presentere forslag for fakultetsstyret til ny studiemodell for 
masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 

("3+2-utredning") 

Innhold 
 

Beslutte utredning av idé => konseptfase (beslutningspunkt 1) ......................................................... 2 

Beslutte prosjektplanlegging (beslutningspunkt 2) ............................................................................. 2 

Beslutte prosjektgjennomføring (beslutningspunkt 3) ....................................................................... 2 

Prosjektmandat ................................................................................................................................... 2 

Prosjektforslag ..................................................................................................................................... 3 

Prosjektdefinisjon ............................................................................................................................ 3 

Prosjektbegrunnelse ........................................................................................................................ 3 

Prosjektprodukt ............................................................................................................................... 4 

Prosjekttilnærming .......................................................................................................................... 4 

Struktur på prosjektledelse ............................................................................................................. 4 

Rollebeskrivelser ............................................................................................................................. 4 

Referanser/rammebetingelser ........................................................................................................ 5 

Faseplan – oversikt .............................................................................................................................. 5 

Erfaringslogg/evaluering ..................................................................................................................... 7 

Risikopunkter ....................................................................................................................................... 7 

 

  



Side 2 
 

Beslutte utredning av idé => konseptfase (beslutningspunkt 1) 
Fakultetsstyrets vedtak 10. desember 2013, sak 88/13: Forslag om å utrede en deling av dagnes 
integrerte 5-årige masterstudium i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig mastergrad. 

Saksforelegg: Vedlegg 1. 

Vedtak: 

«Styret gir sin tilslutning til forslaget om å utrede en deling av dagens integrerte 5-årige mastergrad i 
en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig mastergrad, samt den videre prosessen som nevnt i nærværende 
notat.» 

Dekanen har vært leder for konseptfasen. 

Beslutte prosjektplanlegging (beslutningspunkt 2) 
På grunnlag av styrets vedtak i sak 88/13 og øvrig dialog/høring på fakultetet har dekanen 
besluttet at det skal utarbeides en plan for prosjektet som forelegges fakultetsstyret i februar 
2014. 

Dekanen har utpekt rådgiver Johanne Spjelkavik i studieseksjonen til å forestå 
prosjektplanleggingen fram til eventuell beslutning om prosjektgjennomføring. 

Beslutte prosjektgjennomføring (beslutningspunkt 3) 
Fakultetsstyrets møte 4. februar 2014. 

Prosjektmandat  
Fakultetsstyret tildeler følgende mandat til prosjektgruppen som utreder mulig ny studiemodell for 
rettsstudiet i Bergen, basert på et treårig bachelorstudium og et toårig masterstudium: 

Prosjektgruppen skal utrede spørsmål knyttet til en mulig omorganisering av rettsstudiet, fra 
femårig integrert program til en modell basert på et treårig bachelorprogram og ett eller 
flere toårige masterprogrammer. 

Prosjektgruppen gis vide fullmakter til å drøfte og eventuelt ta stilling til alle forhold knyttet 
til rettsstudiet, med sikte på å utvikle et fremtidsrettet studium med styrket kvalitet. 

Prosjektgruppen gis ansvar for å formidle sitt arbeid til fakultetet og å ha en ordning for 
mottak av innspill fra studenter, lærere og administrasjon. 

Prosjektgruppen avgjør i samråd med styringsgruppen om et eksternt referansepanel skal 
etableres, eventuelt om eksterne synspunkter skal innhentes på andre måter.  

Tidsplanen skal ta sikte på eventuell implementering fra og med høstsemesteret 2016. 

Utredningen skal  

- konkludere med ett eller flere begrunnete forslag til fakultetsstyret 
- gjøre rede for kostnader knyttet til forslagene, og så langt det er mulig sammenligne med 

tilsvarende i dag. Med "kostnader" menes så vel personellmessige disposisjoner som 
direkte økonomiske kostnader 



Side 3 
 

- sette eksisterende studieordning og eventuelle forslag til endringer inn i en sammenheng 
som viser hvilke fordeler og ulemper en foreslått endring vil føre med seg, både på kort 
og lang sikt 

- ta utgangspunkt i at de prinsippene for undervisning og læring – herunder PBL – som er 
gjeldende i dagens rettsstudium i Bergen, som hovedregel skal videreføres. Gruppen gis 
likevel vide fullmakter til å foreslå endringer i organiseringen av undervisning, og også til 
å drøfte og eventuelt sette fram begrunnete forslag til mer inngripende endringer 

- ta hensyn til de evalueringer – herunder programsensorrapporter – som har vært 
foretatt de senere år 

- omfatte forslag til hvordan opptak til toårig masterprogram kan reguleres og organiseres 
- være detaljert med hensyn til hvilke fag som bør representeres i studiet, hvilket omfang 

fagene bør ha, samt hvilken rekkefølge de bør komme i 
- være detaljert med hensyn til formelle/administrative konsekvenser 

- ved omlegging 
- i driften av en 3+2-modell 

- beskrive behovet for overgangsordninger 

Prosjektforslag 

Prosjektdefinisjon 
Målet er å sette fakultetet i stand til å iverksette en eventuell ny studiemodell fra og med høsten 
2016. 

Kostnadene med prosjektet vil primært komme til utrykk ved at faglige og administrative 
ressurser bindes opp i utredningen. I tillegg vil det bli søkt om inntil kr. 100 000 av fakultetets 
midler til dekning av konkrete tiltak som konferanser, studiereiser, presentasjoner mv. 

Utredningen skal holde en kvalitet som gjør den egnet som beslutningsgrunnlag for 
fakultetsstyret uten ytterligere tillegg. 

Prosjektbegrunnelse 
Strukturen i tilbudet av juridiske utdanning er i sterk endring. I tillegg til de tre juridiske 
fakulteter som alle tilbyr integrerte masterstudier, har vi en rekke institusjoner som tilbyr emner, 
årsstudier og bachelorprogrammer i jus. De juridiske fakultetene i Oslo og Tromsø tilbyr også 
LLM-programmer. 

Samtidig ser vi at en formell bachelorgrad etter tre års universitetsstudier i en del 
sammenhenger er et konkurransefortrinn, typisk ved studentutveksling. En slik grad er også en 
fordel for den enkelte som velger å avslutte sine studier etter minst tre år, men før en femårig 
grad er oppnådd. 

På denne bakgrunnen ønsker fakultetet å utrede mulighetene for å etablere en studieordning 
som tar høyde for disse nye strukturene. 

Det er også ønskelig å undersøke hvilke andre virkninger en slik oppdeling kan ha, for eksempel 
med hensyn til fleksibilitet, valgfrihet, tilpasning til arbeidsmarkedet og så videre.  
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Prosjektprodukt 
Prosjektet skal levere en utredning som gir et forsvarlig og godt beslutningsgrunnlag for 
fakultetsstyret. 

Utredningen skal ideelt være uttømmende med hensyn til de argumenter som er relevante for 
fakultetsstyrets beslutning. Resultatet er likevel avhengig av at synspunkter og argumenter kommer 
fram i prosessen – prosjektgruppen har et stort ansvar for å legge til rette for det. 

Prosjekttilnærming 
Arbeidet med å framskaffe beslutningsgrunnlag for fakultetsstyret (en "3+2-utredning") vil primært 
bli gjennomført av en arbeidsgruppe oppnevnt av Fakultetsstyret. 

Arbeidsgruppen vil basere seg på en bred informasjonsinnhenting, både på egen hånd fra skriftlige 
og muntlige kilder, og ved direkte kontakt med parter gruppen anser kan inneha relevant 
informasjon, aktuelle synspunkter, argumenter, innvendinger eller annet. 

En åpen invitasjon til innspill vil komme tidlig i prosessen. 

Studieutvalget og fakultetsstyret vil bli holdt løpende orientert om prosessen. 

Underveis i arbeidet vil det bli avholdt åpne møter, både med studenter og med fakultetets ansatte. 

Det tas sikte på å opprette en nettside der prosessen dokumenteres og kan følges fortløpende. 

Struktur på prosjektledelse 
Prosjektgruppen består av medlemmer i henhold til oppnevning. Gruppen forestår det daglige 
arbeidet med prosjektet. 

Styringsgruppen utgjøres av fakultetets faglige og administrative ledelse. 

Fakultetsstyret vil bli involvert i prosjektledelsen bare dersom prosjektgruppen eller styringsgruppen 
står overfor veivalg eller andre behov for beslutninger som i henhold til Reglement for Det juridiske 
fakultet tilligger styret. 

Rollebeskrivelser 
Styringsgruppe: Dekanatet, etter de fullmakter som ordinært tilligger de enkelte personene. 
Prosjektgruppe: 

- Prosjektleder: Ernst Nordtveit. Har det overordnete ansvaret for framdrift og resultat. 
- Prosjektkoordinator: Johanne Spjelkavik. Prosjektets sekretær. Praktiske oppgaver kan 

fordels også til andre i prosjektgruppen, etter prosjektleders beslutning. Prosjektkoordinator 
er medlem av prosjektgruppen 

- Prosjektgruppemedlemmer: 
o Magne Strandberg (gruppe A) 
o Hans Fredrik Marthinussen (gruppe A) 
o Ragna Aarli (gruppe A) 
o Ingrid Halvorsen (gruppe B) 
o Nathalie Gaulier (gruppe C) 
o Nina Østensen (gruppe C) 
o Christine Schjerven (gruppe D) 
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Referanser/rammebetingelser 

Lovgrunnlag 
• Universitets- og høyskoleloven 
• Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter 

og høyskoler (FOR2005-12-16-1574) 
• Forskrift om krav til mastergrad (FOR-2005-12-01-1392) 
• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) (FOR-

2013-02-28-237) 
• Forskrift om opptak til høyere utdanning (FOR-2007-01-30-173) 
• Forskrift om godskriving av høyere utdanning (FOR-2006-04-10-412) 
• Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen (FOR2012-02-16-

872) 
• Forskrift om sensurfrist for mastergradsoppgaver ved Universitetet i Bergen  (FOR-2007-10-25-

1851) 
• Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 
• Studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 

Andre dokumenter 
• Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring1 
• Strategi 2011 – 2015: fakultetets strategiplan 
• Utredningen "Behovet for juridisk kompetanse og utdanning fram mot 2025". 
• Programsensorrapporter: 2006 om fjerde studieår, 2007 om skriftlige ferdigheter, 2012 om 

etikkundervisningen. 
• Løpende evalueringer av emnene i rettsstudiet. 
• Øvrige studentundersøkelser, rapporter mv. 

Personell 
To ansatte fra gruppe A, en fra gruppe B, to administrativt ansatte og en student foreslås oppnevnt i 
prosjektgruppen i tillegg til leder og koordinator. Arbeidet vil kreve tid for alle deltakerne, antakelig 
mest merkbart for prosjektkoordinatoren. 

Tidsramme 
Fra fakultetsstyrets vedtak 4. februar 2014 på grunnlag av planen her, til overlevering av utredning 
som planlagt 12. januar 2015, er det 48 uker. Her inngår ferier og øvrig fravær, og reelt disponibel tid 
må antas å være ca. 35 uker. 

Faseplan – oversikt 
Tiltak Frist Ansvarlig Merknad 
Fakultetsstyret behandler 
prosjektbeskrivelsen og 
kommer med eventuelle 
merknader. 

4. februar 2014 Dekan/direktør  

Fakultetsstyret beslutter 
iverksettelse av prosjektet 

4. februar 2014 Dekan/direktør  

1 http://www.nokut.no/no/Fakta-og-statistikk/Det-norske-utdanningssystemet/Nasjonalt-
kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/  

                                                           

http://www.nokut.no/no/Fakta-og-statistikk/Det-norske-utdanningssystemet/Nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
http://www.nokut.no/no/Fakta-og-statistikk/Det-norske-utdanningssystemet/Nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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(utredningen) 
Fakultetsstyret oppnevner 
prosjektgruppe 

4. februar 2014 Dekan/direktør  

Fakultetsstyret oppnevner 
styringsgruppe 

4. februar 2014 Dekan/direktør Styringsgruppen bør 
bestå av personer 
med 
vedtakskompetanse, 
for eksempel dekan, 
direktør og 
seksjonssjef for 
studieseksjonen, 
samt eventuell 
studiedekan. 

Fakultetsstyret vedtar 
mandat for prosjektgruppen 

4. februar 2014 Dekan/direktør  

Prosjektgruppen 
konstitueres 

11. februar 2014 Prosjektkoordinator  

Allmøte studenter/JSU Uke 10 2014 Prosjektgruppe i henhold til 
intern organisering 

Presentasjon av 
prosjektet med 
invitasjon til innspill. 

Mulig allmøte/ 
"dekanlunsj" for ansatte 

Uke 21 2014 Prosjektgruppe i henhold til 
intern organisering 

Presentasjon av 
framdrift, evt. av 
beslutninger som er 
tatt o.l. Viktigst: Føle 
på stemningen. 

Høring på fakultetet 
(skriftlig) 

3. – 17. november 
2014 

Prosjektgruppe i henhold til 
intern organisering 

Dette innebærer at 
utredningen i 
praksis må være 
ferdig 3. november. 

Prosjektet overleveres 12. januar 2015 Prosjektleder/styringsgruppe  
Fakultetsstyret fatter vedtak 
om iverksettelse av ny 
studieordning, eller om ikke 
å iverksette. 

3. februar 2015 Dekan/direktør => 
prosjektgruppens leder 

OBS: Studieplan, 
emnebeskrivelser og 
reglement trenger 
ikke å være ferdig. 

Her etableres eventuelt nytt prosjekt for implementering av ny studieordning. Prosjektplan kan eventuelt 
forelegges fakultetsstyret allerede i samme møte, 3. februar 2015. 

Utdanningsmelding: 
fakultetet melder inn 
studieprogram de ønsker å 
opprette 

Primo april 2015 Studieseksjonen  

Universitetsstyresak om 
utdanningsmeldingen 

Mai/juni 2015 Fakultetsledelsen => delegert  

I denne perioden utarbeides detaljert studieplan og reglement, samt emnebeskrivelser – innenfor de 
rammene fakultetsstyret vedtak 3. februar 2015 har satt. 

Frist for å ferdigstille 
studieplan og godkjenne på 
fakultetsnivå 

Medio oktober 2015   

Utdanningsutvalget 
behandler ferdigstilte 
studieplaner 

Oktober/november 
2015 

  

Innmelding til Samordna 
Opptak 

1. desember 2015   

Studiestart  August 2016   
Grå skrift indikerer tiltak som kommer etter prosjektet her, de er tatt med for å underbygge de 
fristene som gjelder i prosjektet. 
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Detaljert faseplan/framdriftsplan utarbeides innenfor prosjektgruppen og inngår i orienteringer til SU 
og fakultetsstyret. 

Erfaringslogg/evaluering 
Prosjektgruppen utarbeider fortløpende erfaringslogg med angivelse av de tiltak som er gjort samt 
alle avvik fra plan og forventninger. Erfaringsloggen bør stikkordsmessig angi begrunnelse for avvik. 
Erfaringsloggen inngår i orientering til SU og fakultetsstyret. 

Risikopunkter 
Prosjektet anses ikke å innebære risiko utover sin egen målbeskrivelse – dvs. at worst case er at 
målsetningen om å presentere for fakultetsstyret et beslutningsgrunnlag i henhold til 
kvalitetskriteriene ikke nås. Indirekte virkninger vil være at fakultetsstyret ikke får fattet vedtak 
om eventuell iverksettelse av ny studiemodell, eller at vedtak fattes på mangelfullt grunnlag. 

Innenfor sin egen målbeskrivelse knyttes risikopunkter primært til personellforhold. Prosjektet 
blir sårbart for forsinkelser dersom gruppen arbeider uten god informasjonsflyt og dialog, sånn 
at eventuelle frafall relativt lett kan erstattes – i alle fall uten avgjørende driftsavbrudd. 
Prosjektgruppens medlemmer må hver for seg ta ansvar for å være a jour med hele gruppens 
virksomhet til enhver tid. 

Det viktigste risikopunktet anses å være at prosjektet i stor grad er avhengig av data og 
beregninger rundt ressursdisponering. Det er ikke klart i hvilke utstrekning slike kan leveres på 
kort varsel og hvilken kvalitet de evt. kan ventes å ha. Denne usikkerheten – evt. realiserte 
mangler – vil kunne prege prosjektet, både med hensyn til framdrift og med hensyn til kvaliteten 
på resultatet. 

Det er knyttet et visst tidspress til planen om ferdigstillelse slik at overlevering kan finne sted 12. 
januar 2015. 
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Vedlegg 1 

DET JURIDISKE FAKULTET 
UNIVERSITETET I BERGEN 
 
 

NOTAT 
til 

Fakultetsstyret 
 
 
Jnr.    
Arkiv 

 Sak nr.  88/13  
Styremøte 2013 12 10 

 
FORSLAG OM Å UTREDE EN DELING AV DAGENS INTEGRERTE 5-ÅRIGE MASTERGRAD I EN  

3-ÅRIG BACHELORGRAD OG EN 2-ÅRIG MASTERGRAD. 
 

Et departementsoppnevnt utvalg ledet av Asbjørn Strandbakken avgav 25. februar 2013 "Utredning 
om behovet for juridisk utdanning og kompetanse fram mot 2025". Utredningen ble sendt en rekke 
høringsinstanser, blant annet UiB med høringsfrist 5. juli.  

Ett av de sentrale spørsmål som tas opp i utredningen er om dagens integrerte 5-årige mastergrad 
bør deles i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig mastergrad. I forbindelse med at fakultetet forberedte 
sin uttalelse i høringsrunden ble det avholdt et lærermøte tirsdag 4. juni. Møtet var en arena for å 
fremme synspunkter på den fremlagte utredningen og komme med innspill til fakultetets 
høringsuttalelse. De fremmøtte stilte seg stort sett positive til å utrede en ny studieordning, basert 
på en 3+2-modell.  

Ved studieordningen av 2003 gikk studiet i rettsvitenskap fra en juridisk embetseksamen normert til 
6,5 års studier, til en integrert master normert til fem års studier. Ved den forutgående 
gjennomgangen av studiet ble det lagt stor vekt på å ivareta hensynet til at studiet skal gi bred og 
allsidig juridisk kompetanse som gjør kandidatene egnet til det store spennet av arbeidsoppgaver 
som venter dem i arbeidslivet. Når fakultetet nå står overfor en tilsvarende prosess, er det viktig at 
man går inn i dette arbeidet med den samme grundigheten som tidligere. Vi må sikre oss at den nye 
studieordningen gir oss kompetente kandidater, med de grunnleggende ferdigheter som profesjonen 
krever. Samtidig åpner den nye modellen for muligheter til å ivareta hensyn som kunne vært bedre 
ivaretatt enn det den nåværende modellen åpner for. I den forbindelse vil vi nevne at den nye 
modellen kan innebære alternative løp i den 2-årige masterdelen, og dermed i langt større grad åpne 
for spesialisering og fordypning i deler av rettsvitenskapen enn det den nåværende modellen gir 
muligheter for.  

Høringsuttalelsene som har fremkommet ved den nasjonale høringsrunden har vært noe sprikende. 
Noen høringsinstanser ønsker å beholde dagens integrerte mastergrad, mens andre ønsker en ny 
modell. Blant annet grunnet regjeringsskifte, har departementets videre behandling av utredningen 
latt vente på seg.  
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Dekan og fakultetsdirektør ser det som hensiktsmessig at fakultetet starter utredningen av en ny 
studiemodell. Vi kan ikke se at det har fremkommet argumenter så langt som tilsier at vi ikke skal gå 
videre i denne prosessen.  

Dersom fakultetet skal utrede en ny studiemodell, bør man ganske tidlig ta stilling til om vi skal legge 
opp til en spesialisering med alternative løp for den 2-årige masterdelen. Dette fordi en slik struktur 
vil legge sterke føringer for det faglige opplegget også for den 3-årige bachelordelen. Dersom styret 
ikke ønsker en slik modell, vil det være lite hensiktsmessig at dette utredes av prosjektgruppen. 

Vi vil invitere fakultetsstyret til å legge opp til en videre prosess, med følgende utgangspunkter: 

1. Fakultetsstyret gir i nærværende sak sin tilslutning til at ny studieordning utredes.  
2. Seminar på Solstrand fjordhotell 6. og 7. januar 2014, der ny studieordning er hovedtema. 
3. Styret tar i styremøte 4. februar stilling til om den nye studieordningen skal åpne for 

alternative spesialiserte løp for masterdelen (2-årig), nedsetter en prosjektgruppe som skal 
utrede ordningen og vedtar prosjektgruppens mandat. 

4. Fakultetsledelsen vil være prosjektets styringsgruppe. 
5. Prosjektgruppen gis frist til 01.03.2013, med å fremlegge forslag til en fremdriftsplan for 

prosjektet, med sikte på en mulig oppstart etter ny studiemodell høsten 2016. 

Dokumentene til Juristutredningen, samt noen uttalelser til departementets høringsrunde, følger 
som egne vedlegg. 

Dekan og fakultetsdirektør vil invitere fakultetsstyret til å gjøre følgende 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til forslaget om å utrede en deling av dagens integrerte 5-årige mastergrad i 
en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig mastergrad, samt den videre prosessen som nevnt i nærværende 
notat.  

 

       Asbjørn Strandbakken                                                                 Øystein L. Iversen 

Dekan      Fakultetsdirektør 
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