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Postadresse 
Postboks 7806 
5020 Bergen 

Post@jurfa.uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542  

Det juridiske fakultet 
Telefon 55 58 95 00 
Telefaks 55 58 95 10 
 

Besøksadresse 
Magnus Lagabøtes plass 1  
5010 Bergen 

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Sirkulasjon 16. februar 2018 – 21. februar 2018. 
Møterom 448 - JUSII  
 
Sendes til: 
Halvard Haukeland Fredriksen (leder) (a) 
Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) 
Øyvind Røed (b) 
Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Lise Carlsen (d) 
Erlend Aarli (d) 
 
Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  
ePhorte 18/174. 
 
Neste møte: 7. mars 2018. 
 
Formelt: 
Saken her sendes på sirkulasjon idet den anses å være av betydning siden vi er i et tidlig stadium 
med hensyn til innføring av ordgrense for skriftlig skoleeksamen, og avgjørelsen kan få 
presedensvirkning. 
Saken kan ikke utstå til neste ordinære SU, av hensyn til fristen for publisering av endringer i 
emnebeskrivelsen for JUS123 Forvaltningsrett II.  
 

Sak  15/18 Vedtakssak: Ordgrense for skoleeksamen i JUS123 Forvaltningsrett II. 
Vedtak Ordgrensen for skriftlig skoleeksamen i JUS123 Forvaltningsrett II endres fra 

3 750 ord til 4 000 ord med virkning fra V18. 
 
 
 
 
Halvard Haukeland Fredriksen  
Leder  Johanne Spjelkavik
 Sekretær  
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Sak 15/18 
Ordgrense for skriftlig skoleeksamen i JUS123 Forvaltningsrett II 
Viser til vedtak i sak 14/18 i Studieutvalgets møte den 17. januar 2018: 

Vurderingsformen for JUS123 Forvaltningsrett II endres fra fire timers skoleeksamen uten ordgrense til seks 
timers skoleeksamen med absolutt ordgrense på 3750 ord, innenfor gjeldende budsjettrammer. 

a. Emneansvarlig/eksamensoppgaveforfatter setter i tillegg en anbefalt ordgrense som er lavere enn den 
absolutte. 

b. Studieutvalget presiserer at hensikten med utvidelsen er å gi studentene 

I møtet ble det opplyst at det var gjort visse anstrengelser for å bringe på det rene hvor mange 
ord studentene faktisk skriver på eksamen i dette emnet, uten å lykkes. 

Etter møtet rettet studentene/JSU en henvendelse til studiedekanen med oppfordring om å øke 
ordgrensen til 4 000 ord. Det ble vist til studentenes uro for at ordgrensen ville bli en reell 
begrensing og en ny stressfaktor på eksamen. 

Hensynet bak ordgrensen er todelt: For det første er det et poeng å oppfordre studentene til – og 
å belønne dem for – å skrive kort og poengtert. For det andre er det av betydning for sensorene: 
Overgangen til seks timers skoleeksamen (fra fire timer), skal gjøres innenfor gjeldende 
budsjettrammer, dvs. med samme sensorhonorar som før. Det gjør det helt nødvendig å 
begrense studentenes skriving. 

Etter SU-møtet i januar har vi fått tall for gjennomsnittlig antall ord til eksamen i JUS123 
Forvaltningsrett II: 

Eksamen Gjennomsnittlig 
antall ord 

Antall 
besvarelser 

Lavest 
antall 
ord 

Høyest 
antall 
ord 

Antall 
besvarelser 
over 3750 
ord 

% 
besvarelser 
over 3750 
ord  

Antall 
besvarelser 
over 4000 
ord 

V15-N 2278 16 1304 3866 1 6,25 % 0 
V16 2805 294 1471 4598 16 5,44 % 7 
V16-N 3028 36 1589 5279 6 16,7 % 5 
V17 2936 300 1229 4833 36 12 % 21 
V17-N 2979 48 1581 5014 7 14,58 % 5 
 

Studentene anser at ordgrensen bør økes til 4 000 ord «selv hvis det innebærer mer omfattende 
oppgave». 

Studiedekan og emneansvarlig anser at en slik økning kan gjennomføres uten at det forrykker 
tiltaket eller formålet med det. 

På denne bakgrunn foreslås: 

Ordgrensen for skriftlig skoleeksamen i JUS123 Forvaltningsrett II endres fra 3 750 ord til 4 000 
ord med virkning fra V18. 
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