UNIVERSITETET I BERGEN
Det juridiske fakultet – Studieutvalget

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet
Mandag 9. mars 2020 kl. 09:15 – 11:40.
Møterom 546.
Til stede:

Magne Strandberg (leder) (a)
Erling Johannes Husabø – vara for Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a)
Jan-Ove Færstad (a)
Espen Verling – vara for Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund (b)
Kjersti Bakke Sørensen (c)
Astrid Rosander Hagen (d)
Aslak Kasti Hyldmo (d)
Forfall: Synne Sæther Mæhle (a), Hilde Hauge (a – vara), Anneken Kari Sperr (a – vara).
Ingrid Margrethe Halvorsen Bardlund (b)
Sekretær: Johanne Spjelkavik.
Kontakt: studieutvalget@jurfa.uib.no
ePhorte 2020/1
Neste møte: mandag 20. april 2020, kl. 09:15 i 546.

Sak 10/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 11/20
1

Orienteringssaker

Innkalling: Ingen merknader.
Dagsorden: Ettersendt sak 27 legges til.
Sak 11/20 – 5, 11/20 – 6 og 12/20 – 1 utsettes til neste møte grunnet forfall.
Protokoll fra SU 23. januar 2020. Godkjent på sirkulasjon 27. januar. OBS – ekstern
lenke – må lastes ned separat.

Protokoll fra SU sirkulasjon 4. – 6. februar 2020. OBS – ekstern lenke – må lastes

2

3

ned separat.

Fullmaktsvedtak:

a) Fullmaktsvedtak-JUS123-tilleggslitteratur
b) Fullmaktsvedtak-JUS257-2-A-JUS257-2-B-eksamenssemestre
c) Fullmaktsvedtak-samlehefter-særtrykk
Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til studieutvalget@jurfa.uib.no
Forventet utveksling ved UiB, bestilling til fagmiljøene. Brev fra Studieavdelingen.
Fakultetet har mottatt brevet «Forventet utveksling ved UiB, bestilling til fagmiljøene»
som dreier seg om innføring av forventet utveksling i studieprogrammene ved UiB, og
beskriver hvilke tiltak fagmiljøene oppfordres til å sette i gang med for å øke andelen
utreisende studenter. Av fakultetets ferdige kandidater i 2018 hadde 43 % vært på
utveksling som del av graden sin. Fakultetet ligger altså godt an. Fakultetet har også et
aktivt og bevisst forhold til utvekslingsavtaleporteføljen, og driver kontinuerlig
kvalitetssikring og videreutvikling av denne. I studieplanen kreves det allerede at de
som velger å bli hjemme må ta minst ett spesialemne undervist på engelsk (med noen
unntak), og vi har etablert et godt og grundig informasjonsopplegg for studentene før,
under og etter utveksling. Selv om fakultetet langt på vei allerede har gjennomført
tiltakene som listes opp i brevet, er denne bestillingen til fagmiljøene likevel en
anledning til å se nærmere på om det kan gjøres justeringer som gjør oss enda bedre.
Internasjonaliseringsteamet i studieseksjonen vil utrede dette nærmere i løpet av 2020,
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og komme tilbake til SU med eventuelle forslag til justeringer, for eksempel av
studieplanen for at denne skal uttrykke en forventning om utveksling, ikke bare en
mulighet for utveksling.
Ved dekanbeslutning datert 23. januar 2020, ble førsteamanuensis Torger Kielland
oppnevnt som faglig ansvarlig for implementering av Lovdata på eksamen.
Nye studieprogramsider. Orientering v/Hanna Leinebø Slaatta.
Vårens studentrekrutteringskampanje. Orientering v/Hanna Leinebø Slaatta.

Saker til drøftelse/høring/uttalelse

Studiebarometeret 2019. [CHO/JOSP] Innledning v/Hanna Leinebø Slaatta.
OBS – ekstern lenke – må lastes ned separat. Filen er tilgjengelig til 10. februar 2021.
Studieutvalget anser at hovedinntrykket fra Studiebarometeret 2019 er at studentene
våre er fornøyde. Vi ser at fakultetet har forbedringspotensial – de fins stort sett der vi
ventet å finne dem, og det er heldig at studentene bekrefter fakultetets antakelser om
hvor vi bør sette inn ressursene.
Samtidig er det viktig å nevne at «studenttilfredshet» ikke må bli det eneste sentrale
målet vi styrer etter; både faglige og ressursmessige hensyn kan tilsi at studentene må
dyttes et godt stykke utenfor komfortsonen, og vi må vente å se slike «dytt» gjenspeilet
i enkelte dårlige score på denne og andre tilfredshetundersøkelser.
Tilstandsrapporter («kursrapporter» - «emneevalueringer») 2018/2019. Notat fra
studieadministrasjonen [JOSP]
SU tar rapportene til orientering.
Listen over «Momenter fra rapportene» vil inngå i arbeidet med Programmets
egenvurdering og Studiekvalitetsmeldingen.
For kommende år ønsker SU både fortløpende orientering om tilstandsrapporter, og en
samlet oversikt til slutt, med særlig vekt på «momentlisten» og forhold som gjelder
flere emner og der det skilles mellom prinsipielle forhold og detaljer.
Arbeidsgruppe for spesialemner m.m. Notat fra studiedekanen.
Uttalelsen vedtas i møtet.
Arbeidsgruppen bør ha et vidt mandat
Gruppen bør se på sammenhengen mellom
o Masteroppgaven og spesialemnene
o Masteroppgaven og metodekurset på femte år
o Spesialemnene og valgemnene (på tredje år)
Gruppen bør se på om og eventuelt hvordan porteføljen på femte år kan
utvikles til en LLM.

Vedtakssaker

Vedtakssak behandlet på sirkulasjon 4. – 6. februar 2020: Egen protokoll er
godkjent 6. februar.
Vurderingsformen i spesialemnet JUS 264-2-A God forvaltningsskikk skal være
hjemmeeksamen fra og med studieåret 2019/2020.

JUS131 Kontraktsrett II. Endret kursopplegg. Hjelpemidler til eksamen for
JUS131 og JUS132 Pengekravsrett. Notat fra emneansvarlige Maria Vea Lund og Arnt

Skjefstad.
1. Studieutvalget berømmer det arbeidet som er gjort med kursopplegget.
2. Studieutvalget vedtar:
a. Skriftlige innleveringer reduseres fra fem til fire med virkning fra
studieåret 2020/2021.
b. Vurderingsformen skal være seks timer skoleeksamen med ordgrense
4000 ord med virkning fra studieåret 2020/2021. Hver eksamen bør ha en
lavere anbefalt ordgrense. Den kan påføres den enkelte eksamen, eller
skrives inn i emnebesrkivelsen.
3. For JUS131 Kontraktsrett II og JUS132 Pengekravsrett gjøres følgende digitale
hjelpemidler tilgjengelig på eksamen:
a. Regelverk (lov, forskrift, direktiv m.m.)
b. Høyesterettspraksis
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Til et senere møte forberedes sak om kommentering av skriftlige arbeider på tredje
studieår.

UTGÅR
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet – hjelpemidler til
eksamen; Lovdata. Notat fra studieadministrasjonen [JOSP]
Følgende endring gjøres i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet
(Ny tekst i fet skrift, gjennomstreket tekst går ut):
§ 3-5 Analoge hjelpemidler til eksamen
Emner som har digitale hjelpemidler til eksamen i pilot, unntas fra
bestemmelsene om hjelpemidler til eksamen for så vidt gjelder den digitale
løsningen. I stedet gjelder elektronisk hjelpemiddelliste som emneansvarlig gjør
kjent i kurset. Dette innebærer ingen endring i tillatte analoge hjelpemidler.
Innarbeidelser Referanser i digitale hjelpemidler er lovlige innenfor de
rammene som er tilrettelagt teknisk mulig i Lovdatas eksamensløsning. Egne
notater er ikke tillatt, med mindre annet er bestemt i det enkelte emne. For
eventuelle hjelpemidler i papir som medbringes til samme eksamen, gjelder
bestemmelsene i § 3-5, § 3-6 og § 3-7 i Utfyllende regler for studier ved Det
juridiske fakultet fullt ut.
Lovlige hjelpemidler
[…]
JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law. Notat fra

studieadministrasjonen [JOSP] Protokollen godkjennes i møtet.
Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at Spesialemnet JUS275-2-A
Terrorism in International and European Criminal Law termineres med umiddelbar
virkning.
Ordgrensen for besvarelser som kan skrives på norsk eller engelsk. Notat fra
studieadministrasjonen [JOSP]
I Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 4-1 Krav til ordgrense,
selvstendighet og kildehenvisning, strykes pkt. 3.
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-4 nr. 1 bokstav f. Endring som
følge av forhåndsgodkjenning av studium fra Høgskolen i Molde. Notat fra
studieadministrasjonen [JOSP]
Følgende endring gjøres i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-4
nr. 1 bokstav f:
a. Årsstudium i juss fra Høgskolen i Molde fra og med kull 2019 godskrives som
første studieår.
b. Enkeltemner godskrives slik:
a. JUR216 Examen facultatum godskrives som EXFAC Juridisk forprøve.
Godskrivingen gjelder bare det faglige innholdet, eventuelt manglende
studiepoeng må tas inn i andre emner i graden.
b. JUR110 Innføring i forvaltningsrett godskrives som JUS111 Forvaltningsrett
I.
c. JUR225 Arv- og familierett godskrives som JUS112 Arve- og familierett
d. JUR210 godskrives som JUS113 Kontraktsrett I.
e. JUR220 Rettskildelære bestått tidligst studieåret 2019/2020 godskrives
som JUS114 Juridisk metode blir ikke godskrevet på grunnlag av emner i
årsstudiet i juridiske fag ved Høgskolen i Molde.
f. Eventuelt godskriving av EXPHIL henvises til Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier ved Det humanistiske fakultet.

JUS112 Arve- og familierett. Midlertidig emneansvarlig. Notat fra
studiedekanen.
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Universitetslektor Karsten Grimstad overtar emneansvaret i JUS112 Arve- og familierett
fra og med 1. april 2020 til og med 31. august 2020.
JUS397 Masteroppgåve (70 stp) Forskarline: Antall timer veiledning. Notat fra
dekanatet. Protokollen godkjennes i møtet.
SU innstiller overfor fakultetsstyret om at veiledning av student på JUS397
Masteroppgåve (forskerline) honoreres med 30 timer i undervisningsregnskapet.
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet. Mindre revisjon som følge
av endring i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i
Bergen. Notat fra studieadministrasjonen [JOSP]
Følgende endringer gjøres i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet med
umiddelbar virkning:
1. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 3-4 nr. 3 bokstav b pkt.
ii endres slik:
Det er heller ikke tellende forsøk når studenten dokumenterer gyldig fravær
ved skoleeksamen eller til mer enn tre dager av skriveperioden for
hjemmeeksamen. Som gyldig fravær regnes egen sykdom og barns sykdom
som dokumenteres med sykemelding, legeerklæring eller sykemelding attest
fra annen sakkyndig person, herunder psykolog. Dokumentasjonen må være
utstedt senest første virkedag etter eksamensdagen eller i løpet av
skriveperioden innleveringsfristen for hjemmeeksamen, den må eksplisitt angi
at kandidaten var ute av stand til å gjennomføre eksamen den aktuelle dagen
eller perioden på grunn av sykdom. og den Dokumentasjonen må være levert
fakultetet i hende senest en uke etter eksamensdagen eller etter leveringsfrist
for hjemmeeksamen.
2. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 3-4 nr. 3 bokstav c)
endres slik:
Regelen gis følgende tilføyelse: Med hensyn til dokumentasjon, vises til
Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen §
6.13.3.

Prosedyrekonkurranser. Forslag om fem nye emner, samt terminering av
JUS330 Prosedyrekonkurranse. Notat fra studiedekanen. Protokollen godkjennes i

møtet.
Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret:
1. Følgende emner opprettes med virkning fra H20:
a. JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng.
b. JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced – 5 studiepoeng
c. JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng
d. JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced – 5 studiepoeng
e. JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse – 10 studiepoeng
2. Fra samme tidspunkt termineres JUS330 Forhåndsgodkjent
prosedyrekonkurranse.
3. Studieutvalget får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser etter de linjer som
skisseres i notatet.
4. Fakultetsstyret stiller garanti kr. 50.000 per konkurranse for dekning av reise
og opphold til deltakelse i JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced, JUS330 B-b
ICL Moot Court Advanced og Nasjonal Prosedyrekonkurranse.
5. Konkurranser som ikke er forhåndsgodkjent, kan ikke inngå som emne i
mastergraden i rettsvitenskap. De kan eventuelt gi grunnlag for fritak etter
universitets- og høyskoleloven § 3-5 nr. 2.
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, § 3-9. Alminnelige regler om
sensur. Notat fra studieadministrasjonen.
Endring i § 3-9 nr. 3 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet vedtas som
foreslått.

Begrunnelse for sensurvedtak. Endring i Instruks om oppgåvegjeving og sensur.
Notat fra studieadministrasjonen [JOSP]. Protokollen godkjennes i møtet.
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Studieutvalget foreslår for fakultetsstyret at kapittel 5 i Instruks om oppgåvegjeving og
sensur endres slik (tilføyelser i fet skrift, utelatelser er gjennomstreket):
a) Studenten har krav på grunngjeving der han eller ho har bede om det innan
ei veke etter at sensuren fell. I nokre emne har fakultetet bestemt at det skal
vere samtidig, skriftleg grunngjeving. Der skal grunngjevinga skrivast inn i
eksamensverktøyet og vere ferdigstilt samstundes med at sensuren vert
ferdigstilt.
b) Ordinær sensur med ein sensor
Sensor grunngjev sensurvedtaket etter førespurnad frå studenten det gjeld
eller samstundes med sensuren i eksamensverktøyet. Sensor Fakultetet
avgjer sjølv om grunngjevinga skal vera skriftleg eller munnleg. Der
grunngjevinga er munnleg, set Ssensoren set opp ringetid eller annan
kontaktinformasjon som høver med studentane sine rettar og med storleiken
på kommisjonen.
c) Sensur med to sensorar
Ved klagesensur eller annan sensur med to sensorar, avtaler dei to sensorane
kven som gjev grunngjevinga. Det gjeld både munnleg og skriftleg
grunngjeving.
d) Sensur med kontrollkommisjon
Der sensurvedtaket er fastsett etter handsaming i klagekommisjon, gjev
kommisjonsleiaren grunngjevinga, der ikkje anna er avtalt i kommisjonen.
Faggrupper og fagansvarlige for JUSJUS399 Masteroppgave (30 sp). Notat fra
studieadministrasjonen [KARE]
Faggrupper og fagansvarlige for JUSJUS399 Masteroppgave (30 sp) vedtas som foreslått
med virkning fra H20.
Oppnevning av læringsdesignteam ved Det juridiske fakultet. Notat fra
studieadministrasjonen [NIØS] Protokollen godkjennes i møtet.
Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret:
Fakultetets læringsdesignteam opprettes med følgende mandat og sammensetning:
Mandat:
Læringsdesigngruppen skal veilede fagmiljøene i forbindelse med utforming,
videreutvikling og evaluering av emner og studieprogram
Sammensetning:
Meriterte undervisere ved fakultetet og administrativt ansvarlig for
kvalitetsarbeid og en studentrepresentant oppnevnt av JSU. Gruppen knytter
til seg andre ressurser ved fakultetet, UiB eller eksternt etter fortløpende
vurdering av behov.
Den administrativt ansvarlige for kvalitetsarbeidet tar ansvar for å etablere og
konstituere gruppen.
JUS112 Arve- og familierett. Ekstra undervisningsressurser V20. Notat fra
studieadministrasjonen [JOSP]
Studieutvalget innvilger inntil fire forelesningstimer (á 45 minutter) i faktor 5, til JUS112
Arve- og familierett våren 2020.

Eventuelt

Magne Strandberg
Leder

Johanne Spjelkavik
Sekretær
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Sak 12/20 – 1
Studiebarometeret 2019
Den 29. januar 2020 ble resultatene fra studiebarometeret for 2019 publisert. De nye dataene er
tilgjengelig på nettsiden deres. Det er NOKUT som står for undersøkelsen og analysen, her kan vi se deres
egen presentasjon i forkant av årets utgave.
Fra vårt fakultet mottok barometeret 280 svar, det gir en svarprosent på 37.
Rapporten «Fakultetsrapport – alle spørsmål» fra vårt fakultet kan lastes ned her 1 fram til 11. februar
2021. Ellers vises til lenken «Hvordan bruke nettportalen» nederst på barometerets hovedside.
Hovedinntrykket er at våre studenter generelt er fornøyd, både når vi sammenligner oss nasjonalt og når
vi sammenligner oss på UiB. Vi ser – ikke uventet – at vi ikke innfrir med hensyn til «Tilbakemelding og
veiledning (tilfredshet)», selv om vi gjør det marginalt bedre enn i fjor. Det er neppe evne eller vilje det
skorter på, antakelig er det mye omtalte forholdstallet (mellom lærere og studenter) hovedforklaringen
her.
Vi scorer også under snittet – og under scoren i fjor – for «Faglig og sosialt læringsmiljø». Her kan det
være mer komplekse forklaringsfaktorer, vi ser at oppsplittingen (side 8 i fakultetsrapporten) at det
primært er det sosiale miljøet blant studentene som trekker ned. Det faglige miljøet blant studentene
scorer over nasjonalt snitt, mens miljøet mellom studenter og faglig ansatte trekker ned, men mindre enn
miljøet blant studentene selv. Det kan tenkes at det betydelige karakterpresset, med tilhørende
konkurranseklima, bidrar uheldig her.
Så scorer vi under nasjonalt snitt for «Tilknytning til arbeidslivet». Her kan forklaringen antakelig dels
være at vi har lite praksis i studiet, og dels – kanskje – at studentene ikke er oppmerksom på hvor
praksisnær undervisningen vår faktisk er.
Forslag til uttalelse
Studieutvalget anser at hovedinntrykket fra Studiebarometeret 2019 er at studentene våre er fornøyde.
Vi ser at fakultetet har forbedringspotensial – de fins stort sett der vi ventet å finne dem, og det er heldig
at studentene bekrefter fakultetets antakelser om hvor vi bør sette inn ressursene.
Samtidig er det viktig å nevne at «studenttilfredshet» ikke må bli det eneste sentrale målet vi styrer etter;
både faglige og ressursmessige hensyn kan tilsi at studentene må dyttes et godt stykke utenfor
komfortsonen, og vi må vente å se slike «dytt» gjenspeilet i enkelte dårlige score på denne og andre
tilfredshetundersøkelser.

1
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Tilstandsrapporter («kursrapporter» - «emneevalueringer») 2018/19
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Bakgrunn – historikk – prosess
Periodisk emneevaluering ble vedtatt i SU den 24. mai 2016, sak 37/16:
Emneevalueringen ved Det juridiske fakultet legges om til en treårssyklus, med implementering
som foreslått. JUS399 Masteroppgave må innarbeides i matrisen.
Modellen for evaluering skal oppfylle kravene i Kvalitetshåndboken.
Temaet ble også behandlet i sak 80/18 den 17. oktober 2018:
1. Den omfattende emneevalueringen skjer hvert tredje år etter en nærmere angitt plan for det
enkelte emne.
2. Evalueringen finner sted etter at alle deler av kurset er sluttført, herunder også klagesensur med
eventuelle klagekommisjoner.
3. Evalueringen gjennomføres ved hjelp av et nettbasert skjema, basert på någjeldende
evalueringsrapport, men følgende tilføyelser:
a. Sensur, klagesensur og eventuelle klagekommisjoner
b. Vurdering av samlet arbeidsbelastning på emnet
i. Hovedlitteratur
ii. Annen nødvendig lesing
iii. Skriving – obligatorisk og eventuelt tilrådd
iv. Arbeidsgrupper og storgrupper eller tilsvarende
v. Eksamensarbeid
vi. Annet?
c. Vurdering av sammenhengen mellom læringsmål, undervisningsformer og prøving –
eventuelt også behov for endring i læringsutbyttebeskrivelsen
d. Vurdering av sammenhengen mellom emnets ulike undervisningstiltak, typisk tematisk
sammenheng mellom forelesninger og arbeidsgruppeoppgaver, materiell og metodisk
progresjon gjennom emnet osv.
e. Forholdet til øvrige emner på programmet og emnets bidrag til den overordnete
læringsutbyttebeskrivelsen for hele masterprogrammet, særlig med hensyn til metode.
i. Det skal inngå en beskrivelse av hvordan utbyttet fra tidligere emner nyttiggjøres
i dette emnet
ii. Det skal inngå en beskrivelse av hvilke elementer i dette emnet som bidrar inn i
senere emner.
f. Utformingen av sensorveiledningene
g. Karakterfordeling angitt i prosenter, og over en lengre tidsperiode (minst 5 år)
4. I tillegg skal en mer omfattende studentevaluering inngå
a. Fokusgrupper/referansegrupper
b. Nettbasert skjema
c. Involvering av studenter som tok emnet også for ett og to år siden, der det er mulig
5. I mellomliggende år gjennomføres en forenklet emneevaluering som består av
a. Nettskjema som studentene besvarer
b. Forenklet, kort rapport fra emneansvarlig
6. Studiedekanen får fullmakt til å utarbeide detaljerte retningslinjer, maler og rutiner for den
periodiske emneevalueringen og den forenklede evalueringen etter de linjene som beskrives her, i
samarbeid med studieadministrasjonen.
Utgangspunktet var at det skulle iverksettes fra og med studieåret 2018/19, men ulike administrative
«plunder og heft» gjorde at vi ikke fikk til det, og den 8. mai 2019, sak 44/19 vedtok SU å utsette
iverksettelsen ett år.
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Den malen som er utarbeidet for «enkel evaluering» de to årene mellom den større, periodiske
evalueringen, ble nyttet for alle emnene i 18/19. Det er denne rapporteringen som omhandles i saken
her.
Tanken er at rapporteringen skal skje etter at klagesensurbehandlingen er ferdig for hvert emne. Vi venter
ikke på kontinuasjonseksamen og klagebehandlingen etter den – det ville innebære at det går svært lang
tid fra et (høst)emne er gjennomført til det evalueres, og det ble prioritert å ha samme retningslinjer og
tidsramme for alle emnene.
Den 28. mai 2019 sendte SU en e-post til alle emneansvarlige, med lenke til skjema for rapportering og
slik frist for rapportering:
Frister for levering av rapporten for obligatoriske emner er én uke etter at klagebehandling
på emnet er avsluttet. Du vil få beskjed fra administrasjonen når klagebehandlingen er ferdig.
Spesialemner: Fristen er 20. juni for emner som gikk høsten 2018 og 19. august for emner som
går våren 2019.
Vi fikk inn noen få rapporter etter denne e-posten, og purret den 19. juni. Det ga ytterligere noen
rapporter, og ny purring ble sendt den 27. august – også den avstedkom en del rapporter. Status for
rapporteringen pr. 17. desember er at vi mangler rapport fra:
JUS122 Erstatningsrett
JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter
JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner
JUS113 Kontraktsrett I
JUS133 Rettskilde og metodelære
JUS254-2-A Politirett
JUS256-2-A Skatterett I
JUS256-2-B Skatterett II
JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett - fordypning
JUS260-2-A Design- og patentrett
JUS260-2-B Opphavsrett
JUS260-2-C Kjennetegnsrett
JUS260-2-D Markedsføringsrett
JUS285-2-A EU and EEA Public Procurement Law
JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse
JUS330 Prosedyrekonkurranse
JUS250-2-C Health and Human Rights in the Welfare State
JUS250-2-D Velferdsrett
JUS264-2-A God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen
JUS271-2-A Energy Law
JUS276-2-B European Human Rights
Alle disse ble purret på den 17. desember 2019, med frist 13. januar 2020.
Etter dette har vi følgende status med hensyn til tilstandsrapporter. Her skal bemerkes at for
spesialemnene har vi for det første ikke oversatt rapportmalen og informasjonen til engelsk, for det andre
har vi ikke fulgt dem like tett opp med hensyn til disse «forenklete» rapportene.
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Oversikt - tabell
Obligatoriske emner
Emne

Emneansvarlig

JUS122 Erstatningsrett

Knut Martin Tande
Synne Sæther Mæhle
Ragna Aarli
Arnt Skjefstad (Erik Monsen)
Erling Johannes Husabø
Jørn Jacobsen
Bjørnar Borvik
Bjørnar Borvik
Rune Sæbø Miriam Skag
Ingunn Elise Myklebust Ernst
Nordtveit
Anneken Sperr Synne Sæther
Mæhle

EXFAC Juridisk forprøve
JUS131 Kontraktsrett II
JUS241 Strafferett
JUS399 Masteroppgave H
JUS396 Masteroppgave H
JUS132 Pengekravsrett
JUS124 Tingsrett
JUS111 Forvaltningsrett I
JUS114 Juridisk metode
JUS242 Rettergang
JUS135 Rettsstat og
menneskerettigheter
JUS121 Norske og internasjonale
rettslige institusjoner
JUS113 Kontraktsrett I
JUS133 Rettskilde og metodelære
JUS123 Forvaltningsrett II
JUS243 Alminnelig formuerett
JUS112 Arve- og familierett
JUS134 Rettshistorie og komparativ
rett
JUS134-KINA
JUS399 V
JUS396 V
JUS397

Ørnulf Øyen

Rapport
mottatt dato

Rapport
behandlet
i SU

28.11.2018

86/18-2

UTGÅR 2

UTGÅR

29.01.2019

3/19-1

UTGÅR 3
UTGÅR 4
21.06.2019
18.12.2019
27.06.2019.
UTGÅR 5
30.07.2019

Jørgen Aall
Christian Franklin
Jan-Ove Færstad
Johan Giertsen
Knut Martin Tande
Bjørn-Henning Østenstad
Hans Fredrik Marthinussen
Maria Vea Lund

14.01.2020
17.12.2019
22.10.2019
27.09.2019
17.09.2019

Sören Koch

12.11.2019

Sören Koch
Bjørnar Borvik
Bjørnar Borvik
Synne Sæther Mæhle

12.11.2019
24.09.2019
UTGÅR 6
UTGÅR 7

Skifte av emneansvarlig.
I dette emnet har vi ikke etterspurt forenklet rapport. Det skyldes emnets karakter: Der er få kandidater og
rammebetingelsene er atypiske og utpreget individuelle.
4
I dette emnet har vi ikke etterspurt forenklet rapport. Det skyldes emnets karakter: Der er få kandidater og
rammebetingelsene er atypiske og utpreget individuelle.
5
Skifte av emneansvarlig.
6
I dette emnet har vi ikke etterspurt forenklet rapport. Det skyldes emnets karakter: Der er få kandidater og
rammebetingelsene er atypiske og utpreget individuelle.
7
I dette emnet har vi ikke etterspurt forenklet rapport. Det skyldes emnets karakter: Der er få kandidater og
rammebetingelsene er atypiske og utpreget individuelle.
2
3
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Spesialemner
Høstemner
Emne

Emneansvarlig

JUR601
JUS251-1-A Arbeidslivets rett
JUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett
JUS251-2-B Arbeidsrett fordypning
JUS253-2-A Kommunalrett
JUS254-2-A Politirett

Jan-Ove Færstad
Tine Eidsvaag
Tine Eidsvaag
Tine Eidsvaag
Ingunn Elise Myklebust
Asbjørn Strandbakken.

JUS255-2-A Påtalerett

Gert Johan Kjelby

JUS256-2-A Skatterett I
JUS256-2-B Skatterett II
JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett
JUS258-2-B Competition Law
JUS260-2-A Design- og patentrett
JUS260-2-B Opphavsrett
JUS260-2-C Kjennetegnsrett
JUS260-2-D Markedsføringsrett
JUS261-2-A Konfliktmekling

Benn Folkvord
Benn Folkvord
Filip Truyen
Ronny Gjendemsjø
Torger Kielland
Knut Martin Tande
Tore Lunde
Tore Lunde
Camilla Bernt
Ingunn Elise Myklebust
Sigrid Eskeland Schütz

JUS265-2-A Planrett
JUS271-2-B Comparative Energy Law Renewable energy and energy market
JUS276-2-A Human Rights Law: Special
Focus on Economic, Social and Cultural
Rights
JUS278-2-A Comparative Private Law
JUS280-2-B Alternative Dispute
Settlements
JUS281-2-A Comparative Constitutional
Law
JUS285-2-A EU and EEA Public
Procurement Law
JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law
JUS289-2-A International Civil Procedure
JUS292-2-A Introduction to Chinese Law
JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse
JUS330 Prosedyrekonkurranse
JUS399 Masteroppgave 30 sp

Rapport
mottatt dato
18.06.2019
19.06.2019
19.06.2019
19.06.2019
02.07.2017
03.09.2019
(og 11/6-19
for våren;
bare
eksamen)

19.06.2019

18.06.2019
02.07.2019

Ernst Nordtveit

21.06.2019

Henriette Sinding Aasen

19.06.2019

Berte-Elen Konow
Gianmaria Ajani
Larry Bakken
Larry Bakken
Christian Franklin
Christian Franklin
[Halvard Fredriksen]
Ronny Gjendemsjø
Volker Lipp
Berte-Elen Konow
Bjørnar Borvik
Knut Einar Skodvin
Christian Franklin
Terje Einarsen
Bjørnar Borvik

26.06.2019

20.06.2019

Rapport
behandlet
i SU
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Våremner
Emne

Emneansvarlig

JUS250-2-C Health and Human Rights in
the Welfare State

Henriette Sinding
Aasen
Henriette Sinding
Aasen
Filip Truyen

JUS250-2-D Velferdsrett

JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett Filip Truyen
fordypning
JUS264-2-A God forvaltningsskikk: Etikk,
kommunikasjon og konfliktforståelse i
Camilla Bernt
forvaltningen
JUS271-2-A Energy Law
Ernst Nordtveit
Ernst Nordtveit
JUS272-2-A American Law
Larry Bakken
JUS273-2-A Legal Philosophy
JUS276-2-B European Human Rights
Bjørnar Borvik
JUS277-2-A Introduction to Copyright
P. Bernt Hugenholtz
Law
JUS277-2-B International Copyright Law P. Bernt Hugenholtz
JUS283-2-A Arbitration Theory and
Larry Bakken
Practice
JUS286-2-A Constitution and Politics
Eirik Holmøyvik
JUS288-2-A International Criminal Law
Terje Einarsen
JUS290-2-A Comparing Legal Cultures in
Søren Koch
Europe
Malgorzata Agnieszka
JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law
Cyndecka
JUS325 Rettshjelp
Bjørnar Borvik
JUS329 Skriveveiledning og
Arnt Skjefstad
gruppeledelse
Christian Franklin
JUS330 Prosedyrekonkurranse
Terje Einarsen
Bjørnar Borvik
Bjornar.Borvik@uib.no

Rapport
mottatt
dato

03.01.2020

07.01.2020

29.08.2019
02.09.2019
28.08.2019
27.08.2019
24.09.2019

24.09.2019

Rapport
behandlet
i SU
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Rapportene.
I det følgende gjengis rapportene i sin helhet. For obligatoriske emner er det angitt at rapporten mangler
hvis den ikke er innkommet, og heller ikke «Utgår» i tabellen over. For spesialemner er manglende
rapporter bare synliggjort i tabellen over.
Bare rapporter som ikke allerede er behandlet i SU blir satt inn her. For de som er behandlet, settes SU sin
uttalelse inn her.

Momenter fra rapportene
Det dominerende hovedinntrykket er at det ikke skjer dramatiske ting i løpet av et kurs. Dette stemmer
også godt med inntrykket vi har dannet på grunnlag av den tidligere, årlige rapporteringen. Det som
likevel begrunner årlig rapport, er at det skal fanges opp hvis det skjer «noe dramatisk» - dvs. noe som må
tas tak i faglig eller administrativ.
Der det er tale om «hastesaker» i rapportene, blir de behandlet separat (faglig eller administrativt)
uavhengig av rapporteringen til SU.
Det anbefales at alle rapportene leses av alle medlemmer i SU – dette er antakelig det tydeligste bildet
vi får av undervisningsaktiviteten i bredden. Her vil også være kunnskapsgrunnlag for vurderinger og
beslutninger om undervisnings- og prøvingsformer. Og vi ser beskrevet de små bevegelsene som skjer
hele tiden og gjør studiet dynamisk, selv innenfor en uendret studiemodell.
-

-

Skal forelesere instrueres om å bruke mygg? (JUS112)
Skal videoopptak og publisering av disse være valgfri for læreren? (JUS113). Her kan vi eventuelt
koble på Torger Kielland, som er eksperten på det opphavsrettslige i denne sammenhengen. Vi
må også tenke særskilt på opptak av den siste undervisningen i gammel modell, for «gjenbruk» i
«forsinket kursgjennomføring» etter innføring av ny studiemodell.
Sensorkorpset (JUS243)
Håndheve faste seminargrupper på alle fjerdårsemnene? (JUS243)
Merknad om klagesensur – til selve innretningen (JUS243)
Emne med deltakelse fra ikke-jurister; utfordringer (JUS251-1-A)
Digitale hjelpemidler til eksamen (JUS251-2-B)
Særlige utfordringer på større spesialemner (JUS258-2-B)
Spesialemne ønsker å prøve Lovdata til eksamen (JUS261-2-A)
Atypisk spesialemne med interessante erfaringer (JUS261-2-A)
Diskusjon om / synspunkter på eksamensform (JUS261-2-A)
Merknader til tidspunktet for undervisningen (skolens vinterferie) – relevant med hensyn til
«romkabal» og generell logistikk for spesialemnene (JUS264-2-A)
Vurdere EVU-tilbud med utgangspunkt i JUS264-2-A God forvaltningsskikk. Emnet har ikke
ubetydelig ekstern rekkevidde.
Interessant om tellende hjemmeeksamen tidligere i emnet (JUS271-2-B)
Interessant om gjesteundervisning – innhold og form (JUS276-2-B
Tverrfaglig emne – interessant om pro og contra, og forslag til løsninger. (JUS286-2-A) [Konkrete
spørsmål knyttet til obligatorisk undervisning er besvart diretkte.]
Interessant om vurderingsformer og kombinasjoner av slike – særlig om muntlig eksamen (se også
over om JUS271-2-B). (JUS287-2-A)
Undervisning pro bono. Dette forekommer i enkelte emner, SU har vært lunken til det (i alle fall i
obligatoriske emner), men har valgt å ikke motsette seg det, men i stedet beklage at det er
nødvendig. (JUS287-2-A)
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-

Erfaring med gruppeeksamen. (JUS290-2-A)

Obligatoriske emner
[Emnene listes i den rekkefølgen de står i tabellen over – dvs. tilnærmet kronologis rekkefølge for
obligatoriske emner, og numerisk rekkefølge henholdsvis høst og vår for spesialemnene.]

JUS122 Erstatningsrett MANGLER
EXFAC Juridisk forprøve behandlet i sak 86/18 – 2:
EXFAC Juridisk forprøve bærer et tungt ansvar for å introdusere studentene til et krevende studium, det
gjelder så vel faglig og metodisk tenking, som den akademiske og sosiale kulturen de skal formes i. Slik
emnet framstår nå, løses oppgaven på en svært god måte innenfor gjeldende ressursrammer.
Studentenes tilbakemeldinger underbygger et inntrykk av at emnet har en god form og et tjenlig innhold.
Det framheves som positivt at emnet er lite fastlåst, sånn at innspill og merknader utenfra, sammen med
emneansvarliges egne erfaringer, kan bli fulgt opp på gode måter.
De praktiske/tekniske merknadene som kommer fram i evalueringen, vil bli fulgt opp av
studieadministrasjonen med sikte på forbedringer der det er mulig.
SU ser det som ønskelig at emnet kan ta opp i seg tema knyttet til programmets målsetning om etikk, det
vises til punktet under generell kompetanse i programmets læringsbeskrivelse, tredje og fjerde prikkpunkt.

JUS241 Strafferett behandlet i sak 3/19 – 1:
Rapporten beskriver et emne som har fått en godt egnet form innenfor gjeldende ressursrammer.
Studieutvalget ser det som positivt at emnet har den faglige dynamikken som kommer til uttrykk i at
seksualforbrytelser er tatt inn i årets kurs. Tilsvarende gjelder for endringene som er gjort med prosedyren.
SU stiller seg bak beklagelsen av ressursrammene som avgrenser skrivetreningen som burde ha mer plass
på et så stort emne på fjerde studieår, og berømmer tiltaket med frivillig skriving med kommentering – det
er et verdifullt tilbud til studentene.
Studieutvalget ser også positivt på utsiktene til en egen lærebok om spesiell strafferett tilpasset emnet.
Til pkt. 1 c: SU vil oppfordre til å unngå formuleringer om karakterfordeling som kan misforstås som
normalfordeling.
SU er opptatt av at det fortsatt holdes trykk på utviklingen av nivåkontrollfunksjon i Inspera (ref. pkt 1 a vi).
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JUS132 Pengekravsrett

side 22

JUS124 Tingsrett
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JUS111 Forvaltningsrett I

side 24

JUS242 Rettergang

side 25

JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter MANGLER
JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner

side 26

JUS113 Kontraktsrett I

side 27

JUS133 Rettskilde og metodelære MANGLER
JUS123 Forvaltningsrett II

side 28

JUS243 Alminnelig formuerett

side 29

JUS112 Arve- og familierett

side 30

JUS134 Rettshistorie og komparativ rett

side 31

JUS134-KINA

side 32

JUS399 Masteroppgave (30 sp) V19
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Speialemner HØST
JUR601 Innføring i jus for næringslivet
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JUS251-1-A Arbeidslivets rett
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JUS251-2-A Grunnleggende arbeidsrett
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JUS251-2-B Arbeidsrett fordypning
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JUS253-2-A Kommunalrett
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JUS255-2-A Påtalerett
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JUS255-2-A Påtalerett Våren 2019 – bare eksamen
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JUS258-2-B Competition Law

side 41

JUS261-2-A Konfliktmekling
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JUS265-2-A Planrett

side 43

JUS271-2-B Comparative Energy Law

side 44

JUS276-2-A Human Rights Law: Special Focus on Economic, Social and Cultural Rights
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JUS287-2-A EU and EEA Commercial Law
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JUS292-2-A Introduction to Chinese Law
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Spesialemner VÅR
JUS264-2-A God forvaltningsskikk

side 48

JUS276-2-B European Human Rights

side 49

JUS286-2-A Constitution and Politics

side 50

JUS288-2-A International Criminal Law

side 51

JUS290-2-A Comparing Legal Cultures in Europe
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JUS291-2-A EU/EEA State aid law
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JUS325 Rettshjelp

Tilbake til sakslisten
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Sak 12/20 – 3
Arbeidsgruppe for spesialemner m.m.
I løpet av de siste årene har det ved fakultetet vært en omfattende reform av masterprogrammet i
rettsvitenskap. En ny studieordning for 1. – 3. studieår ble endelig vedtatt av fakultetsstyret den 30. april
2019, styresak 26/19, mens en endret læringsutbyttebeskrivelse for hele programmet ble vedtatt av
fakultetsstyret den 4. juni 2019, styresak 46/19. Sistnevnte var forberedt av en arbeidsgruppe, som
leverte sin andre delinnstilling om lærings- og prøvingsformer i januar i år. Denne utredningen er nå på
høring.
Studiereformen har til nå bare omfattet de tre første studieårene, og den har i all hovedsak angått de
obligatoriske emnene. Fakultetsstyret har vedtatt at det skal være engelskspråklige og semi-obligatoriske
norske valgemner på andre semester tredje studieår (fakultetsstyret 30. april 2019, sak 26/19), men det
er bare innholdet i de norske emnene som det foreløpig har blitt fattet vedtak om. De skal være
Barnerett, Informasjons- og personvernrett, Miljørett og Skatterett. Om de engelske har styret bestemt:
«De engelskspråklige valgemnene skal ta utgangspunkt i dagens engelskspråklige spesialemner.»
For å fullføre studiereformen er det nødvendig å gjennomføre en reform av spesialemnene på 5. studieår.
En slik reform har flere ganger vært bebudet i fakultetsstyret, og det er nå på høy tid å sette ned en
arbeidsgruppe som skal komme med forslag til reform.
Dekan og fakultetsdirektør ønsker å starte arbeidet med å invitere fakultetsstyret med på en bred
diskusjon om hvilke rammer som bør gjelde for arbeidsgruppens mandat, og så vil vi på neste
fakultetsstyremøte formulere et mandat i samsvar med det som kommer frem i diskusjonen. Det er først
og fremst omfanget av mandatet som må diskuteres. Vi tar det for gitt at arbeidsgruppens mandat skal
omfatte spesialemnene på 5. studieår, men det er ikke gitt om arbeidsgruppen også skal få andre
elementer lagt inn i mandatet. Vi ønsker å diskutere om arbeidsgruppens mandat også skal omfatte:
-

Masteroppgaven. Det er som sagt opplagt at arbeidsgruppen må se på spesialemnene på 5.
studieår, men det kan diskuteres om gruppen også bør se på hvordan vi i dag organiserer
masteroppgaven. I dag er masteroppgaven og spesialemnene helt frittstående elementer som i
liten grad har noe med hverandre å gjøre, men man kan tenke seg at (noen av) studentene heller
tilbys samlede løsninger for hele 5. studieår. For eksempel kunne man tenke seg at et gitt antall
studenter i starten av studieåret tas opp i et 60 studiepoengs opplegg i strafferett og som da
omfatter både visse spesialemner og skriving av en masteroppgave i strafferett. Både
spesialemnene og skrivingen av oppgave kunne da spres utover hele studieåret, og mer av
veiledningen kunne skje for flere studenter i fellesskap i stedet for å skje mellom én lærer og én
student.

-

LLM. I forlengelsen av forrige strekpunkt kan det også vurderes om arbeidsgruppen skal få i
mandat å vurdere om fakultetet bør utvikle en eller flere nye LLM-grader som kan tilbys til
innreisende studenter.

-

Metodeundervisning. Det er i de tidligere vedtakene om ny studieordning lagt til grunn at 5.
studieår skal ha et emne kalt «Metode III». Meningen har vært at dette skal være obligatorisk for
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alle studenter (unntatt de som reiser ut), og at det skal åpnes for flere varianter av emnet. Det
kan diskuteres om metodeundervisningen på 5. studieår bør følges opp av en arbeidsgruppe for
spesialemner.
-

Valgemnene på andre semester 3. studieår i ny ordning. Det kan diskuteres om arbeidsgruppen
også bør se på valgemnene på 3. studieår. Argumentet for å ta dette inn i mandatet er først og
fremst at det kan være en viktig indre sammenheng mellom emnene som plasseres på 3. studieår
og på 5. studieår. Det gjelder først og fremst ved at det er mulig å legge enklere emner på 3.
studieår og mer avansert emner på 5. studieår.

I tillegg kan det være grunn til å diskutere om arbeidsgruppen også skal vurdere hvilket faglig nivå et
emne bør ha for å kunne plasseres på 5. studieår, og om det skal være obligatoriske elementer på
engelsk.
Tilbake til sakslisten
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Sak 13/20
JUS131 Kontraktsrett II. Endring i kursopplegg.
Emneansvarlige for JUS131 Kontraktsrett II, Maria Vea Lund og Arnt Skjefstad, ønsker å endre
kursopplegget i JUS131 Kontraktsrett II med virkning fra H20.
I henhold til § 9 nr. 2 bokstav c, tilligger det studieutvalget å «godkjenne kursoppleggene og endringer i
disse».
Forslaget består av følgende elementer:
1. Overordnet målsetning for endringen er uttrykt slik:
i.
Tydeleg struktur
ii.
Forsvarlig ressursbruk
iii.
Kvalitetssikring av oppgavekommentarer.
2. Antallet ordinære forelesningstimer blir 20 (10 dobbelttimer). I tillegg kommer forelesningene
nedenfor, totalt 26 timer i auditorium.
2.1. I tillegg kommer
2.1.1. en dobbelttime med kursintroduksjon og innføring i emnet
2.1.2. en dobbelttime med gjennomgang av obligatorisk kursoppgave og svar på studentspørsmål
2.1.3. en dobbelttime med oppsummering og svar på studentspørsmål
3. Antallet skriftlige innleveringer reduseres fra fem til fire.
3.1. En av de fire besvarelsene (innlevering nr. 2)
3.1.1. kommenteres bare av medstudenter og
3.1.2. gjennomgås i storgrupper.
3.2. De tre andre oppgavene kommenteres av storgruppeleder (ingen eksterne)
3.2.1. Gjelder én besvarelse pr arbeidsgruppe
3.2.2. Alle oppgaver kommentert av storgruppeleder gjøres tilgjengelig for alle studentene i
storgruppen, eventuelt anonymisert om det er praktisk mulig.
4. Antallet storgruppesamlinger beholdes uendret (i alt fire). Samlingene vil inneholde en gjennomgang
av problemstillinger hentet fra innleverte oppgaver, men vil suppleres med
4.1. nytt opplegg der formålet er å aktivisere hver enkelt student i større grad enn tradisjonell
oppgavegjennomgang
5. Obligatorisk kursoppgave
5.1. flyttes en uke tidligere
5.1.1. antas å styrke element av problembasert læring ved at studenten må løse rettslige
problemer på et tidligere punkt i læringskurven.
5.1.2. gir lengre tid fra kommentarene er tilgjengelig til eksamen, og studentene kan dra lærdom
av kommentarene ved skriving og kommentering av siste innleveringsoppgave.
5.2. Gjennomgang av oppgaven gjøres av oppgaveforfatteren uken etter innlevering, jf. punkt 2.1.2.
6. Endre fra fire timers skoleeksamen til seks timers skoleeksamen
6.1. Absolutt ordgrense på maksimalt 4 000 ord, og normalt en anbefalt ordgrense som er lavere.
7. Særlig om studentspørsmål
7.1. Foreleser og storgruppeledere videresender e-poster med studentspørsmål til de
emneansvarlige.
7.2. Studentspørsmål besvares primært i to plenumssamlinger, jf. punkt 2.1.2 og 2.1.3.
7.3. Studentspørsmål som bør følges raskt opp besvares skriftlig på emnesiden i Mitt UiB.
7.4. Studentene orienteres om håndteringen av faglige spørsmål på introduksjonsforelesningen.
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8. Lovdata på eksamen – hjelpemidler.
8.1. Alt regelverk (lov, forskrift, direktiv m.m.) og høgsterettspraksis vil være tillatte digitale
hjelpemidler til eksamen.

Forslag til vedtak:
Forslaget til endring i kursopplegget for JUS131 Kontraktsrett II vedtas som foreslått, med unntak av pkt.
3.2.2.
Oppfølging av pkt. 3.2.2: Studentrepresentantene forankrer i JSU et standpunkt til dette. Bakgrunnen er
at fakultetsstyret har vedtatt at ekstern kommentering av arbeidsgruppebesvarelser på tredje studieår,
opphører. Spørsmålet er om den foreslåtte modellen kan gjøres gjeldende som en kompensasjon for
dette, sånn at alle studentene får se lærerkommentarer, selv om det ikke er på deres egen besvarelse.

Tilbake til sakslisten
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Sak 15/20
Hjelpemidler til eksamen – innarbeidelser – Lovdata
Ved oppstart av pilot for Lovdata til eksamen, vedtok vi et midlertidig hjelpemiddelreglement med sikte
på å dekke perioden fram til Lovdata er hovedregelen for hjelpemidler til eksamen. Formuleringen tok
også sikte på å være åpen og fleksibel nok til at de respektive emneansvarlige kan utnytte det
handlingsrommet som digitale hjelpemidler gir så vel i undervisningen som til eksamen.
I Lovdataløsningen er det to modeller for notater: Et fritekstfelt der man kan skrive hva man vil og uten
begrensinger. Dette feltet er ikke tilgjengelig på eksamen hos oss. Et referansetekstfelt som tar sikte på at
brukerne kan skrive kryssreferanser, lignende det man kunne i den analoge lovsamlingen. Der referansen
er til et hjelpemiddel som er lovlig på den aktuelle eksamen, blir referansen til en lenke til dette andre
hjelpemiddelet, i øvrige tilfeller blir det bare en tekst.
For å unngå for mange detaljer og for mye forklarende tekst i regelen, valgte vi å skrive «Innarbeidelser i
digitale hjelpemidler er lovlige innenfor de rammene som er teknisk mulig i Lovdatas eksamensløsning.»
Dette viste seg å ikke være særlig tjenlig: Studentene «oppdaget» nokså snart at man kunne «lure»
referansefeltet ved å skrive inn mye mer tekst på spesielle måter, og på den måten få tilgang til egne
«notater» på eksamen. Dette er en svært arbeidskrevende prosess, og den vil primært være nyttig bare i
det nedre karaktersjiktet. Det er likevel uheldig at en slik praksis får etablere seg – særlig med sikte på at
den kan forlede studenter til å legge arbeid i nettopp slike «notater» i stedet for å arbeide med den
faglige innlæringen og forståelsen. Med den vedtatte reguleringen kan vi heller ikke sanksjonere slike
«notater».
På den bakgrunnen foreslås en endring i reglementet, med sikte på at det skal gå tydelig fram at det ikke
er tillatt med notater utover referanser til rettskilder.
Det er ikke betenkelig å innføre endringen umiddelbart, idet man neppe kan ha vært i aktsom god tro
med hensyn til at slike innarbeidelser er lovlige.
Forslag til vedtak:
Følgende endring gjøres i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet (Ny tekst i fet skrift,
gjennomstreket tekst går ut):
§ 3-5 Analoge hjelpemidler til eksamen
Emner som har digitale hjelpemidler til eksamen i pilot, unntas fra bestemmelsene om hjelpemidler til
eksamen for så vidt gjelder den digitale løsningen. I stedet gjelder elektronisk hjelpemiddelliste som
emneansvarlig gjør kjent i kurset. Dette innebærer ingen endring i tillatte analoge hjelpemidler.
Innarbeidelser Referanser i digitale hjelpemidler er lovlige innenfor de rammene som er teknisk mulig i
Lovdatas eksamensløsning. Egne notater er ikke tillatt. For eventuelle hjelpemidler i papir som
medbringes til samme eksamen, gjelder bestemmelsene i § 3-5, § 3-6 og § 3-7 i Utfyllende regler for
studier ved Det juridiske fakultet fullt ut.
Lovlige hjelpemidler
[…]
Tilbake til sakslisten
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Sak 16/20
Terminering av spesialemne JUS275-2-A Terrorism in International and European
Criminal Law
Spesialemnet JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal Law ble etablert med virkning
fra H08. Det hadde undervisning og eksamen hver høst til og med H12. Deretter har det ligget på is. I
overensstemmelse med fakultetsstyrets vedtak i sak 8/20 den 4. februar 2020, er emneansvarlig Erling
Johannes Husabø kontaktet med spørsmål om planene for emnet. Tilbakemeldingen er at han ikke har
noen konkrete planer nå, og at emnet kan termineres.
Fordi det ikke har vært undervisning eller eksamen i emnet på mange år, er det ikke behov for særskilte
tiltak knyttet til termineringen.
På den bakgrunnen fremmes følgende
forslag til vedtak:
Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at spesialemnet JUS275-2-A Terrorism in International
and European Criminal Law termineres med umiddelbar virkning.
Tilbake til sakslisten
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Sak 17/20
Ordgrensen for besvarelser som kan skrives på norsk eller engelsk
SU har vedtatt en særlig regel for ordgrense i engelske besvarelser:
§ 4-1 Krav til ordgrense, selvstendighet og kildehenvisning
1. Alle arbeider som leveres for godkjenning/sensur, skal være studentens eget arbeid. Dette gjelder også der
vedkommende arbeid(er) ikke inngår i grunnlaget for karakterfastsettelse. Kilder som nyttes skal angis i
overensstemmelse med universitetets retningsliner om kildebruk. Overtredelse vil bli å vurdere som fusk,
se § 4-2.
2. I oppgave med ordgrense, skal antall ord oppgis på besvarelsen. Feilaktig angitt antall ord kan bli å vurdere
som forsøk på fusk.
a) For masteroppgave vil overtredelse av ordgrensen føre til underkjennelse av oppgaven. Den må da
omarbeides og leveres igjen et senere semester.
b) For obligatoriske kursoppgaver vil overtredelse av ordgrensen føre til underkjennelse av
besvarelsen. Besvarelsen kan ikke leveres om igjen og kurset kan ikke godkjennes. Det må gjentas
et senere semester.
c) For arbeidsgruppeoppgaver med absolutt ordgrense vil overtredelse av ordgrensen føre til
underkjennelse av besvarelsen. Virkningen for kursgodkjenningen avhenger av om kravet til 75 %
likevel er/blir oppfylt.
d) For eksamensoppgaver med absolutt ordgrense, vil overtredelse av ordgrensen føre til
underkjennelse av besvarelsen.
3. Besvarelser som kan skrives på norsk eller engelsk, har en ordgrense som er 10 % over den oppgitte når de
skrives på engelsk.

Pkt. 3 ble vedtatt av SU den 10. september 2019 i sak 66/19. Den saken gjaldt opprinnelig hjemmel for
sanksjoner når eksamensbesvarelser overskrider ordgrensen (bokstav d i pkt. 2). Rett før innkallingen gikk
ut, ba studiedekanen (Halvard Haukeland Fredriksen) om at også dette pkt. 3 ble føyet til – det var ingen
utredning bak det utover det avsnittet som står i saksnotatet:
Noen besvarelser kan eller skal skrives på engelsk. Engelsk er ikke førstespråket til de aller fleste
studentene, og det kan være utfordrende å fatte seg i samme konsentrerte korthet på et
fremmedspråk som på eget morsmål. Dette begrunner at besvarelser som skrives på engelsk, skal
kunne ha inntil 10 % overskridelse av ordgrensen uten at det fører til de konsekvensene som er
angitt for overskridelse av ordgrensen. For besvarelser som bare kan skrives på engelsk, gjelder
unntaksregelen ikke. Jf. pkt. 3 i forslaget under.
Begrunnelsen for forslaget/vedtaket går altså fram av notatet, men ingen praktiske forhold er berørt.
Den 2. desember mottok vi en henvendelse fra student Emilie Mellbye Rytter, der hun problematiserer
praktiseringen av bestemmelsen i pkt. 3:
Jeg lurte på hvordan man skal tolke vedtaket i SU i sak 66/19. Der står det i § 4-1 «Besvarelser
som kan skrives på norsk eller engelsk, har en ordgrense som er 10 % over den oppgitte når de
skrives på engelsk». Jeg husker at man vedtok dette spesielt med tanke på NIRI-eksamen. Det jeg
lurer på er hvordan det blir når en del på NIRI-eksamen er statsrettslig hvor det er naturlig å skrive
på norsk. Hvis man skriver den statsrettslige delen på norsk og resten på engelsk, vil man da få
den høyere ordgrensen? Kan man skrive en del på norsk og resten på engelsk?
Spørsmålet er betimelig, og det er ikke noe opplagt svar på det. Vi kan tenke oss flere mulige «løsninger»:
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a. Minst en gitt prosentandel av besvarelsen må være på engelsk. Dette er neppe aktuelt – det vil
binde masse ressurser både hos studentene som skal skrive og hos eventuelle «kontrollinstanser»
til ordtelling og prosentberegning.
b. Minst én hel oppgavedel må være på engelsk. Dette er neppe heldig heller, siden det kan være
tale om veldig små deler i noen oppgaver, sånn at den økte ordgrensen ikke er rettferdiggjort i
mengden tekts.
c. Hele besvarelsen må være skrevet på engelsk.
d. «En betydelig del» må være skrevet på engelsk.
Alternativ c er åpenbart det enkleste å kommunisere og å håndheve. Det som taler imot en slik løsning, er
– som studenten er inne på – at både i JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner og i JUS134
Rettshistorie og komparativ rett er det deler av fagområdet som er mindre godt egnet til engelsk besvarelse,
siden litteraturen og undervisningen i sin helhet (eller i all hovedsak) har vært på norsk, og studentene
mangler språklige/begrepsmessige forutsetninger for en engelskspråklig framstilling.
Vi kan tenke oss en innretning der vi bestemmer for hvert enkelt emne – eventuelt også for hver enkelt
eksamen eller obligatoriske oppgave – hva som må være på engelsk for at den økte ordgrensen skal gjøres
gjeldende:
For JUS134 Rettshistorie og komparativ rett kan vi for eksempel tenke oss at hele den komparative delen
må være skrevet på engelsk. For JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner kan vi tenke oss at
all folkerett og EU-/EØS-rett må være skrevet på engelsk. En slik innretning vil imidlertid være i strid med
et ønske om å integrere emnets ulike deler i en faglig helhet. Det griper også inn i faglige anliggender på en
måte som neppe er heldig eller tilsiktet. Dette vil også innebære «enda en ting» for emneansvarlige i
forbindelse med eksamen og med arbeidsgruppeoppgaver. Vi kan også tenke oss at regelen har anvendelse
på andre emner der en slik sondring ikke er like nærliggende som i disse to emnene.
Alternativ d er antakelig nærmest det som har vært tilsiktet. En slik formulering er imidlertid lite
formålstjenlig – studentenes argument vil være at alle besvarelsens deler er «betydelig» og selv det minste
avsnitt vil kunne bli påberopt som kvalifiserende. Vi må i alle tilfeller angi nærmere hva som legges i
«betydelig», og da nærmer vi oss fort alternativ a og de motargumentene som er anført der.
I prosessen med å kvalifisere en modell som den anbefalte, har studiedekanen, forslagsstiller og
administrasjon kommet til at det neppe er noen god «mellomløsning» som også er praktikabel. Forslaget
er derfor at pkt. 3 i § 4.1 oppheves. Det eneste realistiske alternativet er at det stilles krav om at hele
besvarelsen skrives på engelsk for at en eventuell økt ordgrense skal gjøres gjeldende.
Forslag til vedtak:
I Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 4-1 Krav til ordgrense, selvstendighet og
kildehenvisning, strykes pkt. 3.
Tilbake til sakslisten
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Sak 18/20
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-4 nr. 1 bokstav f.
Høgskolen i Molde har et årsstudium i jus. I 2018 søkte de om forhåndsgodkjenning av dette for
godskriving som første studieår hos oss. Det fikk de i et vedtak herfra datert 9. april 2018, for så vidt
gjelder JUS111 Forvaltningsrett I, JUS112 Arve- og familierett og JUS113 Kontraktsrett I.
JUS114 Juridisk metode ble ikke funnet å oppfylle vilkår i universitets- og høyskoleloven § 3-5 første ledd
«oppfyller de faglige krav», og et begrunnet avslag ble sendt Molde.
Vedtaket ble nedfelt i utfyllende regler § 5-4 nr. 1 bokstav f:
f) Emner fra Høgskolen i Molde, årsstudium i juridiske fag godskrives slik i
masterstudiet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen:
a. JUR216 Examen facultatum godskrives som EXFAC Juridisk forprøve.
Godskrivingen gjelder bare det faglige innholdet, eventuelt manglende studiepoeng
må tas inn i andre emner i graden.
b. JUR110 Innføring i forvaltningsrett godskrives som JUS111 Forvaltningsrett I.
c. JUR225 Arv- og familierett godskrives som JUS112 Arve- og familierett
d. JUR210 godskrives som JUS113 Kontraktsrett I.
e. JUS114 Juridisk metode blir ikke godskrevet på grunnlag av emner i årsstudiet i
juridiske fag ved Høgskolen i Molde.
f. Eventuelt godskriving av EXPHIL henvises til Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier ved Det humanistiske fakultet.

Den 13. desember 2019 henvendte Molde seg igjen, med endret emnebeskrivelse i det aktuelle emnet –
JUR220 Rettskildelære. Den endrete emnebeskrivelsen ble sendt emneansvarlig for JUS114 Juridisk
metode, Camilla Bernt, til vurdering mot vilkåret i universitets- og høyskoleloven § 3-5 nr. 1.
Hennes vurdering er at de faglige kravene nå er oppfylt, og fakultetet fattet vedtak, datert 16. januar
2020, om at også JUS114 Juridisk metode godskrives hos oss på grunnlag av eksamen fra Høgskolen i
Molde. Dette innebærer i tillegg at hele årsstudiet hos dem godskrives som første år hos oss.
Dette påkaller en endring i den aktuelle bestemmelsen i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske
fakultet.
Fordi vi kan motta søknader om godskriving av enkeltemner i tillegg til søknader om godskriving av hele
studieår, foreslås en todeling av regelen.
Forslag til vedtak:
Følgende endring gjøres i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 5-4 nr. 1 bokstav f:
a. Årsstudium i juss fra Høgskolen i Molde fra og med kull 2019 godskrives som
første studieår.
b. Enkeltemner godskrives slik:
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a. JUR216 Examen facultatum godskrives som EXFAC Juridisk forprøve.
Godskrivingen gjelder bare det faglige innholdet, eventuelt manglende studiepoeng
må tas inn i andre emner i graden.
b. JUR110 Innføring i forvaltningsrett godskrives som JUS111 Forvaltningsrett I.
c. JUR225 Arv- og familierett godskrives som JUS112 Arve- og familierett
d. JUR210 godskrives som JUS113 Kontraktsrett I.
e. JUR220 Rettskildelære bestått tidligst studieåret 2019/2020 godskrives
som JUS114 Juridisk metode blir ikke godskrevet på grunnlag av emner i
årsstudiet i juridiske fag ved Høgskolen i Molde.
f. Eventuelt godskriving av EXPHIL henvises til Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier ved Det humanistiske fakultet.
Tilbake til sakslisten
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Sak 19/20
Midlertidig emneansvarlig i JUS112 Arve- og familierett.
Universitetslektor Karsten Grimstad overtar emneansvaret i JUS112 Arve- og familierett fra og med 1.
april 2020 til og med 31. august 2020.
Begrunnelsen for dette er at dagens emneansvarlig, Thomas Eeg, har forskningstermin vårsemesteret
2020, slik at det er behov for en vikar til å gjennomføre årets emne i arve- og familierett.
Tilbake til sakslisten
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Sak 20/20
JUS397 Masteroppgåve (70 sp) Forskarline: Antall timer veiledning
Fakultetets forskerlinje ble opprettet som en pilot i 2017, og er senere blitt godkjent som en forskerlinje i
Forskningsrådets program fra 2018 til 2024. Forskningsrådet betaler et stipend til studentene på kr
25 000, og Universitetet i Bergen er i henhold til kontrakten pålagt å finansiere de øvrige driftskostnadene
for prosjektet. Denne satsingen er viktig både som en mulighet for at dyktige studenter kan utvikle sine
akademiske ferdigheter og ikke minst som arena for rekruttering av nye forskere og stipendiater til
fakultetet.
Hver student som tas opp på forskerlinjen får oppnevnt en veileder. Opprinnelig har denne veilederen fått
tildelt 20 timer i undervisningsregnskapet for dette. Dette skyldes at studenter på JUS399 (masteroppgave
30 stp) fikk 10 timer veiledning, og at det da skulle tilbys 20 timer veiledning til de som skriver en
masteroppgave på 60 stp. I tillegg får veileder 5 timer som et administrasjonsfradrag, som blant annet
skal dekke deltakelse på prosjektfremleggelse og ledelsen av et eget sluttseminar for studenten med en
ekspertkommentator.
Det kan være grunn til å øke antall timer som godskrives for en veileder av JUS397 Forskerlinjen. Det kan
først og fremst begrunnes med at det rent faktisk ofte krever mer enn dobbelt så mye innsats å veilede
forskerlinjestudentene enn de som skriver liten masteroppgave. Prosjektene til forskerlinjestudentene er
ofte atskillig vanskeligere og mer ambisiøse enn de små masteroppgavene, noe som også stiller andre
krav til veilederen. De som skal tas opp på forskerlinjen vil ofte også måtte hjelpes noe i forkant med
tanke på å finne et egnet tema, og ofte er det samme fagperson som hjelper til med dette som senere går
inn som veileder. Studentene på forskerlinjen tar også 10 studiepoeng mer enn de som skriver stor
masteroppgave ellers. Dette medfører blant annet at semesteret er utvidet med 3 uker, og at veilederen
må følge studenter en lenger periode enn studentene som skriver stor masteroppgave på 60 studiepoeng.
For det andre kan det være grunn til å øke antall timer veiledning for å få flere studenter til å velge
forskerlinjen. Linjen er som sagt viktig for å rekruttere til stillinger som stipendiat eller forsker, og det er
derfor satt samme krav for å tas opp på forskerlinjen som det er for å tas opp på ph.d.-programmet. For
det tredje er antallet studenter på forskerlinjen så vidt lavt at det er mulig for fakultetet å øke antall
veiledningstimer uten at det skaper problemer for resten av undervisningskabalen. Her er der en vesentlig
forskjell mellom JUS397 og JUS399 Masteroppgåve (30 stp). Selv om vi ideelt sett gjerne skulle øket antall
veiledningstimer også for små masteroppgaver, ville en slik økning gjelde for så mange studenter at det vil
skape problemer for resten av undervisningen.
I kontrakten med Forskningsrådet skal vi tilby inntil 15 studieplasser på forskerlinjen. Det har vært en
økende interesse for forskerlinjen i løpet av høsten 2019, og det er ventet at vi kan komme opp i 10
studenter på neste kull. Kontrakten med Forskningsrådet har en tidsperiode på 6 år fra 2018. Det kan
være grunn til å ta saken opp til ny vurdering når denne prosjektet er avsluttet.
Antallet studenter som har vært tatt opp på forskerlinjen de siste tre årene er slik:
o

Studieåret 2017/18: 5 studenter

o

Studieåret 2018/19: 6 studenter

side 66

o

Studieåret 2019/20: 4 Studenter

Vi har imidlertid en ambisjon om å trekke til oss flere studenter til denne ordningen, noe som bør
gjenspeiles i kostnadsberegningen. Hvis vi regner med 10 studenter per år, vil en økning av veiledningen
med 10 timer gi en økning på 100 timer i undervisningsregnskapet. Denne veiledningen må skje av
personer med førstekompetanse, og som oftest av professorer. Utregnet i antall kroner med lønnstrinn
91:
-

Timelønn inkludert sosiale omkostninger (555,60*1,45)
Antall timer:

= 805,62
= 100

-

SUM

= 80 562 kroner

Forslag til vedtak:
SU innstiller overfor fakultetsstyret om at veiledning av student på JUS397 Masteroppgåve (forskerline)
honoreres med 30 timer i undervisningsregnskapet.
Tilbake til sakslisten
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Sak 21/20
Mindre revisjon av Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet.
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1. Bakgrunnen.
Bakgrunnen er en endring i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen
(UiB-forskriften) som ble vedtatt høsten 2018 (universitetsstyrets sak 128/18 den 29. november 2018) og
trådte i kraft fra 1. desember 2018. Den påkaller ingen omfattende revisjon av våre Utfyllende regler for
studier ved Det juridiske fakultet eller andre deler av våre retningslinjer eller prosedyrer; de faktiske
endringene som er vedtatt er også gjennomført i praksis hos oss.
Tanken har vært å la våre lokale oppdateringer være del av en større revisjon av Utfyllende regler for
studier ved Det juridiske fakultet. En slik revisjon har vi til nå ikke kunnet sette av tid til. Ettersom tiden
nærmer seg for Reform21 og for en revisjon av universitets- og høyskoleloven – som uvegerlig vil medføre
endringer i eller nyskriving av både UiB-forskriften og våre utfyllende regler – anser
studieadministrasjonen at det er mer formålstjenlig å gjøre de små endringene som følger direkte av
universitetsstyrets vedtak i 2018, og ikke prioritere en krevende make-over på någjeldende utfyllende
regler.

2. Tilrettelagt undervisning. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske
fakultet § 2-4 nr. 5
UiB-forskriften § 5.6:
§ 5.6 Tilrettelagt undervisning
(1) En student som på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse, ikke har
tilnærmet likeverdig utbytte av undervisningen som andre studenter, kan søke om tilrettelagt
undervisning.
(2) Tilretteleggingen skal ikke redusere de faglige kravene, men rettes mot studentens mulighet
til å oppnå læringsutbyttet i emnet og programmet. Tiltak for tilrettelegging skal vurderes opp
mot formålet, og opp mot institusjonens ressurser, jf. universitets- og høyskolelovens regler om
tilrettelegging. Søknad rettes til fakultetet før semesterstart, eller snarest mulig etter at behovet
oppsto.
Om tilrettelegging ved vurdering se § 6.13.
Om deltidsstudier se § 4.5.1.

Våre utfyllende regler behandler bare tilrettelegging av obligatorisk undervisning. Når det er tale om
tilrettelegging av annen undervisning, forholder vi oss direkte til UiB-forskriften, og de føringer som fins i
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annet regelverk og i eventuelle tilrådinger fra lege eller annen sakkyndig og/eller fra Sammen. Vi har ikke
erfaringer som tilsier at vårt lokale regelverk burde vært mer utfyllende her.
Någjeldende tekst
Etter søknad kan fakultetet utforme individuelt tilpassede
obligatoriske undervisningsaktiviteter når studenten har
dokumentert at han eller hun ikke uten urimelig belastning
har mulighet til å oppfylle krav til deltakelse på grunn av egen
eller nærstående personers sykdom, repetisjonsøvelser i
forsvaret, omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel eller
adopsjon, eller av andre vektige faglige eller velferdsmessige
grunner. Søknad om slik tilpassing må være fakultetet i hende
senest tre uker før eksamen og i tide til at tilpasningen faktisk
kan gjennomføres før eksamen.
Tilpassede undervisningsaktiviteter skal sikre at læringsmål,
læringsutbytte og samlet arbeidsbelastning opprettholdes.
Det gis ikke fritak for obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Forslag til ny tekst
Ingen endring.
UiB-forskriftens vilkår for
tilrettelegging anses å være
dekket.
UiB-forskriftens anvisning på
tilrettelegging anses å være
dekket.
UiB-forskriftens fristregler anses
å være dekket.
Der våre regler avviker fra UiBforskriften, er det i studentens
favør. Det anses ikke tvilsomt at
våre regler er hjemlet innenfor
UiB-forskriften.

3. Gyldig fravær fra vurdering. Utfyllende regler for studier ved Det
juridiske fakultet § 3-4 nr. 3 bokstav b pkt. i og ii
UiB-forskriften § 6.10.1 Definisjon av gyldig fravær
§ 6.10.1 Definisjon av gyldig fravær

(1) Hvis en student ikke møter til eller avbryter en vurdering etter at fristen for å annullere
vurderingsmeldingen etter § 6.7 er gått ut, ansees følgende forhold som gyldig fravær:
a) egen sykdom og barns sykdom, med de begrensningene som går fram av
arbeidsmiljøloven § 12-9
b) dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til, dersom dødsfallet
skjer innen to uker før eksamen, se § 6.6
c) begravelse eller bisettelse, jf. foregående punkt
d) pålegg fra offentlig myndighet om at studenten plikter å møte fram et annet sted når
vurderingen finner sted
e) forhold utenfor studentens kontroll som gjør det sterkt urimelig å kreve at studenten
gjennomfører en vurdering

§ 6.10.2 Krav til dokumentasjon av gyldig fravær

(1) Sykdom skal dokumenteres med attest fra lege eller annen sakkyndig person, herunder
psykolog.
(2) Attesten må dokumentere at studenten av helsemessige årsaker ikke har kunnet
gjennomføre den aktuelle vurderingen, og må spesifisere at den gjelder de dagene/periodene
som er nevnt i punkt a)-d)
a) dato for den aktuelle skriftlige eller muntlige skoleeksamen
b) en eller flere dager i eksamensperiode ved flere eksamensdager
c) i perioden for hjemmeeksamen, semesteroppgave eller tilsvarende
d) for mappevurdering: hvilke dager studenten har vært syk dato for utlevering av
hjemmeeksamensoppgave
I tillegg må attest ved manglende frammøte til eller avbrudd av skriftlig skoleeksamen være
utstedt før eller på den aktuelle eksamensdag, eller senest første virkedag etter.
(3) Ved dødsfall, begravelse eller bisettelse må studenten oppgi hvem som er gått bort og
hvilken relasjon studenten hadde til avdøde. For øvrig kreves ikke dokumentasjon.
(4) Andre forhold som påberopes som gyldig fravær må dokumenteres

§ 6.10.3 Frist for innlevering av dokumentasjon

Legeattest eller tilsvarende dokumentasjon må leveres fakultetet snarest og senest en uke etter
at vurderingen er avsluttet. Om når en vurdering ansees påbegynt se § 6.6.
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Någjeldende tekst
b) Tellende forsøk foreligger der studenten
ikke har trukket eksamensmeldingen
senest to uker før eksamensdagen eller
senest to uker før utlevering av
hjemmeeksamen. Dette gjelder både
ordinær eksamen og
kontinuasjonseksamen.
i. Det er likevel ikke tellende forsøk der
studenten er avskåret fra å avlegge
eksamen på grunn av manglende
godkjenning av obligatoriske
undervisningsaktiviteter.
ii. Det er heller ikke tellende forsøk når
studenten dokumenterer gyldig fravær ved
skoleeksamen eller til mer enn tre dager av
skriveperioden for hjemmeeksamen. Som
gyldig fravær regnes sykdom som
dokumenteres med legeerklæring eller
sykemelding. Dokumentasjonen må være
utstedt senest eksamensdagen, eller i løpet
av skriveperioden for hjemmeeksamen,
den må eksplisitt angi at kandidaten var
ute av stand til å gjennomføre eksamen
den aktuelle dagen eller perioden på grunn
av sykdom og den må være fakultetet i
hende senest en uke etter eksamensdagen
eller etter leveringsfrist for
hjemmeeksamen.

Forslag til ny tekst
Ingen endring i pkt. b)
Ingen endring i pkt. i
Forslag til endring i pkt. ii:
Det er heller ikke tellende forsøk når studenten
dokumenterer gyldig fravær ved skoleeksamen eller
til mer enn tre dager av skriveperioden for
hjemmeeksamen. Som gyldig fravær regnes egen
sykdom og barns sykdom som dokumenteres med
sykemelding, legeerklæring eller sykemelding attest
fra annen sakkyndig person, herunder psykolog.
Dokumentasjonen må være utstedt senest første
virkedag etter eksamensdagen eller i løpet av
skriveperioden innleveringsfristen for
hjemmeeksamen, den må eksplisitt angi at
kandidaten var ute av stand til å gjennomføre
eksamen den aktuelle dagen eller perioden på grunn
av sykdom. og den Dokumentasjonen må være
levert fakultetet i hende senest en uke etter
eksamensdagen eller etter leveringsfrist for
hjemmeeksamen.

4. Tilrettelegging ved vurdering. Utfyllende regler for studier ved Det
juridiske fakultet § 3-4 nr. 3 bokstav c)
§ 6.13 Særskilt tilrettelegging ved vurdering

§ 6.13.1 Tilrettelegging
(1) En student som på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse ikke har tilnærmet
likeverdig mulighet til å gjennomføre en vurdering på vanlig måte som andre studenter, kan søke
om tilrettelegging av vurderingen.
(2) Tilretteleggingen skal ha som formål å oppveie de ulemper sykdommen, skaden eller
funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som det sikres at studentene prøves likt. Faglige krav
skal ikke reduseres og tiltak for tilrettelegging skal vurderes opp mot formålet, og mot
institusjonens ressurser, jf. universitets- og høyskolelovens regler om tilrettelegging.
Tilrettelegging kan være:
a) utvidet eksamenstid ved skoleeksamen
b) utsatt innleveringsfrist ved hjemmeeksamen og lignende prøveformer
c) anledning til lengre pauser, eventuelt med mulighet til å hvile
d) skriftlig eksamen i stedet for muntlig
e) muntlig eksamen i stedet for skriftlig
f) eget eksamenslokale
g) bruk av datamaskin eller andre tekniske hjelpemidler med støtte for rettskriving, talesyntese
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o.a., eller bruk av penn og papir
h) skrivehjelp, døvetolk eller annen praktisk hjelp
i) overføring av oppgavene til punktskrift eller forstørret skrift
j) høytlesning av oppgaveteksten
k) høytlesning av besvarelsen for korrektur.
(3) Dersom det innvilges bruk av datamaskin som særskilt tilrettelegging, kan det bestemmes at
kandidatene ikke skal ha anledning til å bruke programmer for korrektur av rettskriving,
grammatikk m.m.
(4) Kandidaten bes ta stilling til om sensor skal informeres om at kandidaten har dysleksi.
(5) Studenter som ammer kan søke om tid til å amme i forbindelse med skriftlig skoleeksamen.

§ 6.13.2 Søknadsfrist

Fristen for å søke om tilrettelegging er samtidig med fristen for vurderingsmelding. Fristen kan
fravikes dersom sykdommen, skaden eller funksjonsnedsettelsen oppstår etter fristens utløp, eller
hvis andre særlige grunner tilsier det.

§ 6.13.3 Krav til dokumentasjon

Behovet for tilrettelegging må dokumenteres ved attest fra lege eller annen sakkyndig, herunder
psykolog. Attesten skal inneholde de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre hvilke(n)
tilrettelegging(er) som nødvendig(e), og skal ellers utformes i tråd med helsepersonellovens § 15.
Behovet må dokumenteres på nytt hver gang studenten melder seg til vurdering. For sykdom,
skade eller funksjonsnedsettelse som er kronisk eller permanent kan det gjøres unntak fra dette.

§ 6.13.4 Søknadsbehandling

Studieadministrativ avdeling behandler søknader om tilrettelegging av vurdering i samråd med
fakultetet. Fakultetet behandle søknader om tilrettelegging av andre vurderingsformer enn
skoleeksamen.

Någjeldende tekst
c) Dokumentasjon av sykdom for tre eller færre
dager av skriveperioden for hjemmeeksamen
gir ikke grunnlag for gyldig fravær til eksamen.
Det gir i stedet forlengelse av skriveperioden
med inntil 3 dager. Studenten må søke
fakultetet om forlenget skriveperiode senest
ved ordinær innleveringsfrist.

Forslag til ny tekst
Her foreslås ingen endring i den materielle
regelen.
Med hensyn til krav til dokumentasjon, foreslås
en tilføyelse:
Med hensyn til dokumentasjon, vises til
Forskrift om opptak, studier, vurdering og
grader ved Universitetet i Bergen § 6.13.3.

I utfyllende regler har vi ingen regulering av tilrettelegging av skoleeksamen, jf. UiB-forskriften § 6.13.4.
Det forekommer søknader som berører faglige spørsmål, disse blir behandlet av SA i samarbeid med
fakultetet – eventuelt av fakultetet alene. Slike saker blir løst konkret på grunnlag av UiB-forskriftens
regulering.
Endringene som foreslås her, anses å være innenfor Studieutvalgets kompetanse, jf. § 1-2 nr. 3 i
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet: «Mindre endringer i reglene her eller i
studieplanen vedtas av Studieutvalget.» Forslaget her anse så gjelde «mindre endringer» og endringene
følger direkte av vedtak i universitetsstyret.
Forslag til vedtak:
Følgende endringer gjøres i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet med umiddelbar
virkning:
1. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 3-4 nr. 3 bokstav b pkt. ii endres slik:
Det er heller ikke tellende forsøk når studenten dokumenterer gyldig fravær ved skoleeksamen
eller til mer enn tre dager av skriveperioden for hjemmeeksamen. Som gyldig fravær regnes egen
sykdom og barns sykdom som dokumenteres med sykemelding, legeerklæring eller sykemelding
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attest fra annen sakkyndig person, herunder psykolog. Dokumentasjonen må være utstedt
senest første virkedag etter eksamensdagen eller i løpet av skriveperioden innleveringsfristen for
hjemmeeksamen, den må eksplisitt angi at kandidaten var ute av stand til å gjennomføre
eksamen den aktuelle dagen eller perioden på grunn av sykdom. og den Dokumentasjonen må
være levert fakultetet i hende senest en uke etter eksamensdagen eller etter leveringsfrist for
hjemmeeksamen.
2. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 3-4 nr. 3 bokstav c) endres slik:
Regelen gis følgende tilføyelse: Med hensyn til dokumentasjon, vises til Forskrift om opptak,
studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen § 6.13.3.
Tilbake til sakslisten
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Nåværende JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse
Vi har i lang tid hatt en ordning som innebærer at studenter som forbereder eller gjennomfører bestemte
prosedyrekonkurranser, kan få dette med i graden sin som et spesialemne. Den bærende begrunnelsen
har vært at slike konkurranser utfordrer et bredt spekter av studieprogrammets læringsmål, i tillegg til å
stille høye faglige krav.
Den eldste registreringen vi har av en slik ordning, er emnet JSFORP Jus spesialfag - Folkerett (med
prosedyrekonkurranse) på 30 studiepoeng, opprettet fra høsten 1991 og terminert etter vårsemestret
1997. Fra våren 1997 hadde vi JUS406 Internasjonale menneskerettigheter m. prosedyre (valgemne til 4.
avdeling) på 15 studiepoeng – det varte til og med våren 2001. Fra høsten 1997 hadde vi også JUS306
Internasjonale menneskerettigheter med prosedyre – valgemne på 15 studiepoeng (formodentlig for 3.
avdeling) det varte til og med vårsemesteret 2002. Høsten 2001 fikk vi JUS324 EMK-rett med
prosedyrekonkurranse - valgemne - variant C på 15 studiepoeng – det varte til og med våren 2003.
Fra våren 2005 fikk vi JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse som vi fortsatt har. Emnet er på 15
studiepoeng. SU behandlet en sak den 23. september 2005 og fattet slikt vedtak i sak 15-05/06:
Christian Franklin går inn som kursansvarlig i JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse fra
høsten 2005. Kursansvaret godskrives med 45 timer pr semester det er kandidater. Timerammen
skal også dekke sensur.
Det har ikke vært mulig å finne noe saksnotat til dette vedtaket, men det opplyses (fra Christian Franklin)
at timetallet ble satt på grunnlag av at det var tre studenter i emnet høsten 2005, og en «nøkkel» med 1
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time pr student pr studiepoeng ble lagt til grunn. Senere har emneansvaret blitt delt mellom Franklin og
Terje Einarsen (SU sak 81/18).
Bakgrunnen for denne saken om prosedyrekonkurranse, er først og fremst visse ressursmessige forhold.
For det første har det i senere tid møtt nye eller forsterkede utfordringer knyttet til gratisprinsippet og
egenbetalingsforskriften. 8 Kunnskapsdepartementet har nylig «innskjerpet» gratisprinsippet, og gjort
kjent noen synspunkter på hvordan det skal forståes og implementeres (to brev datert hhv juli og august
2017) – vi kommer tilbake til det.
For det andre har antallet konkurranser fakultetet deltar i, økt i den siste tiden.. Det er isolert høyst
ønskelig at våre studenter ønsker å delta i prosedyrekonkurranser, men antallet konkurranser stiller visse
krav til fakultetet/institusjonen med hensyn til å kvalitetssikre det vi vil tildele en plass i en grad hos oss.
Antall studenter siden 2005:
V05: 3
V10: 3
H05: 3
H10: 0
V06: 2
V11: 3
H06: 0
H11: 0
V07: 2
V12: 3
H07: 0
H12: 0
V08: 3
V13: 0
H08: 0
H13: 0
V09: 3
V14: 2
H09: 0
H14: 0

V15: 1
H15: 0
V16: 2
H16: 0
V17: 3
H17: 3
V18: 15
H18: 0
V19: 11
H19: 7

Våren 2018 gikk ESA Moot Court for første gang, det er forklaringen på det høye deltakerantallet da. De
emneansvarlige har hatt høye ambisjoner på studentenes vegne, og har påtatt seg en hel del coaching av
deltakerne herfra, og undertiden pådratt seg en del undervisningstimer i den forbindelse. I 2018 gikk det
med i alt 120 timer i undervisningsregnskapet. For 2017 var tallet 100, for 2016 var det 35 og for 2015 var
det 45.
Med økt tilstrømning av studenter er det behov for å strømlinje emnet mer enn før; det gjelder så vel
definisjonen av hva som utgjør emnet, som klargjøring av hva emneansvaret og fakultetets oppgaver skal
omfatte. Også uten økt tilstrømning er det av interesse å få emnet inn i mer ordnete former i
overensstemmelse med de retningslinjene som gjelder for emner generelt.
Vi har sett til Oslo og Tromsø for å hente inn deres erfaringer og praksis. Det er grunn til å sammenligne
de tre fakultetenes innretning, ettersom det i all hovedsak er tale om de samme konkurransene og det er
sammenlignbare kontekster med hensyn til studieprogrammene.

Prosedyrekonkurranser som del av graden ved andre institusjoner
UiT
I Tromsø har de emnet JUR-3612 Prosedyrekonkurranse 9. De opplyser at «[d]ette er et fag som vi kun
tilbyr eksamen i», mens emnebeskrivelsen er nokså utførlig. Emnet tar sikte på norske
prosedyrekonkurranser, jf. «Undervisnings- og eksamensspråket er som hovedregel norsk.». Tromsø sin
emnebeskrivelse inneholder en læringsutbyttebeskrivelse som indikerer at de har gått samvittighetsfullt
inn i en analyse av hva prosedyrekonkurransene bidrar med i programmet.
Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-151506
9
https://uit.no/utdanning/emner/emne/565333/jur-3612
8
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Det avholdes muntlig eksamen basert på «det prosedyreinnlegg som er avholdt under
prosedyrekonkurransen», med mulighet for tilleggsspørsmål fra sensorene.
Eksamen/sensur honoreres med to timer pr sensor. Tromsø honorerer ikke for emneansvaret – deres
modell innebærer at de har en avdelingsansvarlig som har et overordnet ansvar for avdelingen
(studieåret) og honoreres for det samlet.
De honorerer heller ikke noe for undervisning. To av deres professorer har ansvar for Nordisk
prosedyrekonkurranse i menneskerettigheter, og drifter dette på frivillig basis i henhold til opplysninger
fra studieadministrasjonen i Tromsø.

UiO
JUS i Oslo har nylig laget en stor utredning 10 om prosedyrekonkurranser; de behandlet den i PMR (≈ SU) i
november 2016 (sak 5 11), og etablert emnet JUS5014 Prosedyrekonkurranser 12.I utredningen beskrives
nå-situasjonen sånn (side 4):
Deltagelse i Den nordiske prosedyrekonkurransen, Nasjonal prosedyrekonkurranse (ELSA) eller
Nordisk prosedyrekonkurranse i immaterialrett godskrives etter søknad som ett valgemne.
Deltagelse etter innledende runde i ELSA Moot Court godskrives etter søknad som ett valgemne.
Deltagelse i prosedyrekonkurransen JESSUP godskrives etter søknad som inntil to valgemner.
Deltagelse i Telders prosedyrekonkurranse godskrives etter søknad som ett valgemne. I
konkurransene der prosedyren foregår på engelsk vil deltagelse kunne gi fritak for kravet om et
engelsk valgemne.
Dette må forståes sånn at det ikke har vært et emne hos dem, men at konkurransene har gitt grunnlag for
fritak fra spesialemne(r).
I den ordningen de har etablert nå, har de – på samme måte som Tromsø og vi – et «faneemne» som alle
konkurransene samles under.
I sak 4 den 7. mars 2017 vedtok PMR å opprette valgemnet Prosedyrekonkurranse. Vi finner det igjen
under koden JUS5040 Moot Court og JUS5041 Prosedyrekonkurranser. I emnebeskrivelsene har de koblet
emnene til JUS5912 Legal Writing and Oral Advocacy in International Law
I den større utredningen som ligger til grunn for vedtakene i Oslo, har de også behandlet
ressursspørsmålet:
-

-

Under «faneemnet» gis detca 10 undervisningstimer (fem dobbeltimer). Annethvert semester
dekkes dette av undervisning felles med emnet JUS5912 - Legal Writing and Oral Advocacy in
International Law. De andre semestrene tilbys «opp mot 4 undervisningstimer veiledning» i
faneemnet.
Veileder for et lag kan få opptil 50 klokketimer godskrevet for coaching, med et tak på maksimalt
200 klokketimer til veiledning hvert år. Det tas sikte på at «det legges opp til at det først og fremst
er engelskspråklige midlertidige tilsatte, eller andre som ellers har vanskelig for å få dekket
undervisningsplikten sin, som godkjennes som veiledere for prosedyrekonkurranser». Det

https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-ogutvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/vedlegg/sak5_1.pdf
11
https://www.uio.no/for-ansatte/enhetssider/jus/ledelses-og-utvalgsmoter/pmr/moter/2016/pmr9/protokoll.html
12
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5041/
10
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opplyses imidlertid fra studieadministrasjonen at «i praksis registreres det få timer i
internregnskapet her».
- UiO sin utredning tar ikke stilling til hvor mye emneansvaret skal godskrives med, men
konstaterer at «[i] dette vervet vil det trolig ligge en god del mer administrasjon enn for andre
emner». For konkurranseansvarlig (se utredningen for nærmere detaljer) foreslås en godtgjørelse
på 10 timer – formodentlig hvert semester det arrangeres konkurranser.
UiO-utredningen foreslår å sette av 100 000 kr/år til støtte til reise og opphold for de studentene som ikke
får dekket kostnadene av sponsorfirmaer (advokatfirmaer). Dette skyldes gratisprinsippet.

Modell for prosedyrekonkurranser som emne hos oss
Hos oss har ordningen med forhåndsgodkjente prosedyrekonkurranser i all hovedsak fungert godt, og
også for fremtiden er det grunn til å håpe at ordningen fortsetter. Ved å delta i prosedyrekonkurranser
eller forberedelsene av slike konkurranser vil studentene både kunne få gode kunnskaper om de
materielle spørsmålene som konkurransen handler om å få god trening i å fremlegge juridiske
resonnementer muntlig. Det er også ønskelig at fakultetet er representert i enkelte nasjonale og
internasjonale prosedyrekonkurranse. Dette kan være en god markedsføring av fakultetet, spesielt
dersom de studentene som representerer oss blir godt fulgt opp.
Denne saken handler følgelig ikke om berettigelsen av å ha prosedyrekonkurranse som eget spesialemne.
I den grad det skulle være grunn til å stille spørsmål ved berettigelsen av et slikt emne, eller å spørre om
det for eksempel helt eller delvis burde inngå sammen med utvalgte materielle emner, bør det heller
vurderes av den planlagte arbeidsgruppen for spesialemner.
Vi kan et stykke på vei støtte oss til den omfattende og grundige utredningen Oslo har gjort.
Forutsetningene er sammenlignbare, og prosedyrekonkurransene er i enda større grad enn andre emner
en felles arena for alle jusstudenter på masternivå.
Det vi bør drøfte nærmere, er hva som skal utgjøre selve emnet, herunder hvordan vi organiserer en
eventuell deltakelse i emnet. Det vi inkluderer i emnet, vil vi pådra oss et selvstendig kvalitetsansvar for. Vi
har et selvsagt ansvar for at de konkurransene vi eventuelt inkluderer i emnet, oppfyller våre
kvalitetskrav, men fakultetet har ingen reell påvirkning på konkurransene; vårt virkemiddel er «bare» å
stryke en konkurranse fra listen hos oss hvis den ikke er god nok. Vi har heller ikke noen påvirkning på
opptaksprosessen til konkurransene eller på de vurderingene som gjøres underveis – og heller ikke på
formalia som gjøres gjeldende i forbindelse med konkurransene.
Vi bør vurdere å holde konkurransene i seg selv utenfor emnet – etter den modellen vi har for JUS325
Rettshjelp: Ansettelse og arbeid hos Jussformidlingen er fakultetet uvedkommende – emnet består av en
rapport som sensureres. På samme måte kan vi tenke oss at prosedyrekonkurransene i seg selv er
fakultetet uvedkommende, men at bare en nærmere angitt dokumentasjon av læringsutbyttet
underlegges sensur, og det utgjør hele emnet. I prinsippet innebærer dette en (utypisk) outsourcing av
obligatoriske aktiviteter, slik vi må forholde oss til i alle praksisemner med ekstern utplassering.
En mulig modell er at man med utgangspunkt i de oppgavene som gis til prosedyrekonkurransene, tilbyr
undervisning og trening på fakultetet, med en egen, egnet prøving/prosedyre her, som genererer
studiepoeng for studentene som deltar (og består). Så overlater man til de studentene som måtte ønske
det, å delta i de egentlige konkurransene uten fakultetets medvirkning.

Gratisprinsippet - egenbetalingsforskriften
Gratisprinsippet forståes slik at kostnader knyttet til obligatoriske elementer ikke kan pålegges
studentene selv. Det er ikke entydig om det da er tale om elementer som er obligatoriske i det aktuelle
emnet , eller om det er tale om elementer som er obligatoriske i programmet . I sektoren synes den
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herskende oppfatningen å være at det er tilstrekkelig at betalingselementet er obligatorisk i emnet, for at
studentene skal ha krav på å få dekket utgiftene sine.
Et argument for å holde selve konkurransen utenfor fakultetets anliggende, er at dersom vi inkorporerer
den i emnet, vil vi pådra oss en plikt til å dekke studentenes kostnader i de tilfellene kostnadene ikke er
dekket av eksterne sponsorer – i praksis advokatkontorer. Egenbetalingsforskriftens ordlyd åpner for så
vidt for at institusjonene skal kunne holde seg med valgfrie emner med egenbetaling, så lenge det er
mulig å oppnå graden uten å måtte betale. Kunnskapsdepartementet har imidlertid kommet med en
tolkning som (i alle fall langt på vei) må forståes sånn at det ikke kan være egenbetaling i emner som kan
inngå i en grad, med mindre emnet kan gjennomføres også uten egenbetalingselementet. UiB/SA har
sluttet seg til denne strenge forståelsen. UiO har også lagt opp til en slik forståelse, og har av den grunn
avsatt midler (NOK 100 000/år) til å dekke studentenes utgifter til prosedyrekonkurransen.
Dersom deltakelse i en prosedyrekonkurranse inngår i et spesialemne, må fakultetet etter dette være
beredt til å stille garanti for studentenes utgifter til konkurransen. En slik garanti må dekke kostnader
utover utgifter til ordinært livsopphold, dvs. at den må dekke reisekostnader og innlosjering.
Dersom vi i stedet for å etablere prosedyrekonkurranse som et emne hos oss, lar bestemte konkurranser
gi grunnlag for fritak fra spesialemne, har vi løst floken både med hensyn til kvalitetsansvar for emnets
innhold og med hensyn til egenbetalingen. Etter universitets- og høyskoleloven § 3-5 nr. 2 kan vi «gi fritak
for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av
realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak.». Det er antakelig mest nærliggende å omtale
prosedyrekonkurransene som realkompetanse, og det er uproblematisk å gi fritak for f.eks. 10 eller 15
studiepoeng i femte studieår på grunnlag av dokumentert deltakelse i bestemte konkurranser på
bestemte nivåer.
På den annen side vil en slik løsning gjøre det mindre nærliggende for vårt vitenskapelige personell å
engasjere seg i studentenes aktiviteter i disse konkurransene. Det vil innebære en svekking av
prosedyrekonkurransen som arena for læring av materielle spørsmål og ikke minst som arena for å lære
muntlig fremleggelse av juridiske resonnementer. En slik ordning vil også innebære at fakultetet mister
kontrollen over hvem som «representerer» oss i konkurransene.
En rimelig harmonering av hensynene til å videreføre prosedyrekonkurransene som eget spesialemne på
den ene siden og behovet for å holde kontroll med de ressursmessige sidene av dette, er å videreføre
emnet med en uttømmende liste av konkurranser som kan foreberedes og gjennomføres som en del av
emnet. Vi foreslår da at vi anerkjenner de tre konkurransene som våre studenter i dag deltar oftest i :
-

EEA Moot Court
ICL Moot Court
Nasjonal prosedyrekonkurranse (NPK)

For å gjøre modellen åpen også for andre enn de som kan eller ønsker å være med i selve konkurransene,
ønsker vi å tilskrive et bestemt antall studiepoeng for forberedelsen av konkurransene og et bestemt
antall studiepoeng for gjennomføring av konkurransen. Forslaget går da ut på at hver av konkurransene
tildeles en emnekode, for de første to vil der være ett «grunnelement» og en «påbyggingsdel». For NPK er
det derimot bare nasjonal deltakelse som kan gi grunnlag for uttelling som spesialemne, noe som henger
sammen med at denne konkurransen er noe enklere enn de to andre.
-

JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng.
JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced – 5 studiepoeng
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-

JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng
JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced – 5 studiepoeng
JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse – 10 studiepoeng

Hver av disse tre konkurranse tildeles en lærerressurs på 50 timer (faktor 1) hver gang vi har deltaker(e).
Der ekstern sponsor ikke lar seg framskaffe, eventuelt ikke for hele kostnaden for studenten(e), stiller
fakultetet garanti for dekning av inntil NOK 50 000 pr konkurranse pr. år. Antall deltakere må tilpasses en
slik begrensing, jf. gratisprinsippet, se avsnitt «Gratisprinsippet - egenbetalingsforskriften» over. For til
sammen tre konkurranser, vil garantien maksimalt kunne beløpe seg til NOK 150 000 pr. år.Garantimidler
som ikke nyttes i den ene konkurransen, kan overføres til en annen samme år. Midler kan ikke overføres
fra ett år til et annet.
Vi ønsker ikke å utelukke at også deltakelse i andre konkurranser kan gi fritak for et antall studiepoeng i
valgemne- eller spesialemnedelen 13 av studiet, jf. universitets- og høyskoleloven § 3-5 andre ledd, første
og andre punktum: «Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi
fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av
realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak.» Vurderingen av fritaksgrunnlaget gjøres i så fall av en
eller flere emneansvarlige for prosedyrekonkurranseemner hos oss i samarbeid med studiedekanen. Med
denne fritaksmuligheten videreføres den fleksibiliteten som man i dag har i emnet for
prosedyrekonkurranser, og vi kan gjøre dette uten ressursmessig risiko ettersom gratisprinsippet ikke
kommer til anvendelse for aktiviteter som bare gir fritak fra et emne. Ulempen med enn ordningen er
imidlertid at fakultetet går glipp av noe midler i studiepoengsproduksjon. Innreisende studenter (som ikke
skal ha graden sin hos oss) vil ikke få uttelling for slike konkurranser. De kan eventuelt få det hjemme,
avhengig av hvilke regler de har for godskriving i grad.

Beskrivelse av de fem emnene
1. JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary
a. Emnet er på 10 studiepoeng
b. «Opptak» ved at studenten melder seg til konkurransen og søker om å bli meldt opp til
undervisning og vurdering i emnet.
i. Eventuelle uoverensstemmelser med hensyn til fristene for oppmelding hos oss, må
repareres ved at studentene får bli meldt til emnet her utenfor ordinære frister.
ii. Dersom det kreves en ekstern godkjenning for å få delta i konkurransen allerede her,
må slik godkjenning bekreftes før studenten kan meldes til undervisning og eksamen.
c. Prøvingen i emnet består i
i. en skriftlig del og en muntlig del, alternativt kan en av delene være obligatorisk
arbeidskrav [eller noe annet: Emneansvarlig?!]
eller
ii. bekreftelse [form/innhold må beskrives!] på deltakelse i konkurransen på [beskrives!]
nivå.
Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått.

2. JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced.
a. Emnet er på 5 studiepoeng.

13

Valgemner gjelder emnene på andre semester tredje studieår, spesialemner gjelder emnene på femte studieår.
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b. Prøvingsform: Nærmere angitte dokumenter fra konkurransen forelegges emneansvarlig for
vurdering. Eventuelt suppleres med muntlig prøving.
Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått.

3. JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary.
a. Emnet er på 10 studiepoeng
b. «Opptak» ved at studenten melder seg til konkurransen og søker om å bli meldt opp til
undervisning og vurdering i emnet.
i.
Eventuelle uoverensstemmelser med hensyn til fristene for oppmelding hos oss, må
repareres ved at studentene får bli meldt til emnet her utenfor ordinære frister.
ii.
Dersom det kreves en ekstern godkjenning for å få delta i konkurransen allerede
her, må slik godkjenning bekreftes før studenten kan meldes til undervisning og
eksamen.
c. Prøvingen i emnet består i
i.
en skriftlig del og en muntlig del, alternativt kan en av delene være obligatorisk
arbeidskrav [eller noe annet: Emneansvarlig?!]
eller
ii.

bekreftelse [form/innhold må beskrives!] på deltakelse i konkurransen på
[beskrives!] nivå.

Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått.

4. JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced
a. Emnet er på 5 studiepoeng.
b. Prøvingsform: Nærmere angitte dokumenter fra konkurransen forelegges emneansvarlig for
vurdering. Eventuelt suppleres med muntlig prøving.
Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått.

5. JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse
a. Emnet er på 10 studiepoeng
b. «Opptak» ved at studenten søker om å bli meldt opp til undervisning og vurdering i emnet.
i.
Det kreves bekreftelse på at laget har gått videre til nasjonal konkurranse.
ii.
Eventuelle uoverensstemmelser med hensyn til fristene for oppmelding hos oss, må
repareres ved at studentene får bli meldt til emnet her utenfor ordinære frister.
c. Prøvingen i emnet består i
i.
en skriftlig del og en muntlig del, alternativt kan en av delene være obligatorisk
arbeidskrav [eller noe annet: Emneansvarlig?!]
eller
ii.

bekreftelse [form/innhold må beskrives!] på deltakelse i konkurransen på nasjonalt
nivå.

Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått.

Utvikling av fullstendige emnebeskrivelser
Vi foreslår at Studieutvalget får fullmakt til å godkjenne fullstendige emnebeskrivelser for de fem emnene
innenfor de rammene som er presentert her. I utfyllingen av emnebeskrivelsene vil Studieutvalget i stor
grad kunne anvende det arbeidet som ble gjort i forkant av SU sak 81/18, hvor det ble gjort en grundig
jobb i samarbeid mellom de emneansvarlige og daværende studiedekan (Fredriksen).
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Følgende forslag til emnebeskrivelse var der satt inn:

Emneansvarlige: Professor Christian Franklin og Professor Terje Einarsen
Studiepoeng: 10-15
Mål og innhold:
Studenter som deltar i en prosedyrekonkurranse kan søke om å få godkjent deltagelsen
som et valgemne.
Godskriving av valgemnet forutsetter at deltakelse på forhånd er godkjent av de
kursansvarlige, samt bestått prøving.
Det gis 10 studiepoeng for deltagelse i finalerunden av Den nasjonale
prosedyrekonkurransen.
Deltagelse i andre forhåndsgodkjente prosedyrekonkurranser (f.eks. European Law
Moot Court, Jessup International Law Moot Court, ICC Moot Court el.l.) vil kunne gi
inntil 15 studiepoeng, avhengig av prosedyrekonkurransens størrelse og omfang,
oppgavens vanskelighetsgrad og hvor langt man kommer i konkurransen. Antall
studiepoeng avklares av de kursansvarlige i forbindelse med forhåndsgodkjenningen.
Forhåndsgodkjenning kan søkes for deltakelse i både nasjonale og internasjonale
prosedyrekonkurranser, samt for deltakelse i kvalifiseringsrunder til enkelte
internasjonale konkurranser (f.eks. European Law Moot Court, Jessup International
Law Moot Court, ICC Moot Court el.l.).
Lokale konkurranser, herunder kvalifisering til nasjonale konkurranser, vil normalt
ikke kunne godkjennes.
Opptak:
Det vises til påmelding/kvalifisering for den enkelte konkurranse, samt kravet om
forhåndsgodkjent søknad for deltagelse.
Læringsmål
Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
- Fordypet faglig kunnskap på de rettsområdene den enkelte prosedyrekonkurransen
dekker
- Innsikt og trening i utarbeiding av prosesskriv, «briefs» m.m.
- Innsikt og trening i muntlig prosedyreteknikk
Ferdigheter:
Studenten kan
- finne frem til, identifisere, systematisere og formulere avanserte rettslige
problemstillinger og argumenter både skriftlig og muntlig
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-

foreta en selvstendig analyse av avanserte rettslige problemstillinger på en
grundig, helhetlig og kritisk måte
utarbeide prosesskriv, «briefs» m.m.
gjennomføre muntlig innlegg i forbindelse med en hovedforhandling

Generell kompetanse:
Studenten kan
- tilegne seg nye kunnskaper av rettslig karakter, både selvstendig og i
gruppesamarbeid
- drøfte juridiske spørsmål som må avgjøres på bakgrunn av både lovfestede som
ulovfestede rettskilder, og har en metodisk forståelse for særlige
argumentasjonsmåter som ulike rettskilder forutsetter
- formidle juridiske analyser og konklusjoner, både skriftlig og muntlig
- presentere og argumentere for egne juridiske vurderinger og konklusjoner
Undervisning:
Utvelgelse for deltakelse i prosedyrekonkurranser foretas som hovedregel av
arrangøren av prosedyrekonkurransen, uavhengig av fakultetet.
Veiledning og undervisning fra fakultetet vil avklares av de kursansvarlige i
forbindelse med forhåndsgodkjenningen, og omfanget av denne vil kunne variere fra
en prosedyrekonkurranse til en annen.
Vurderingsformer:
Prøvingsformen avklares på forhånd av de kursansvarlige i forbindelse med
godkjenning av deltakelse, og vil som hovedregel bestå av både en skriftlig og en
muntlig del.
Til den skriftlige delen, vil studenter vanligvis bli bedt om å innlevere et prosesskriv,
bearbeidet prosedyremanus el.l. til godkjenning av de kursansvarlige.
Den muntlige prøvingen vil normalt bestås ved at studenten fremviser diplom el.l. som
bekrefter at vedkommende har prosedert i konkurransen som er forhåndsgodkjent.
Alternative muntlige prøvingsformer (f.eks. prosedyre for en intern dommerpanel) vil
kunne benyttes ved behov.
Det gis normalt bestått/ikke bestått på kurset.
Eksamensmelding og uttelling må skje senest semesteret etter at den aktuelle
prosedyrekonkurransen er avsluttet for kandidatenes vedkommende.
Emnebeskrivelsene for de nye emnene utarbeides med utgangpunkt i dette forslaget, og i samarbeid
mellom emneansvarlige, studiedekan og studieadministrasjon.

Forslag til vedtak
Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret:
1. Følgende emner opprettes med virkning fra H20:
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a.
b.
c.
d.
e.

JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng.
JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced – 5 studiepoeng
JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng
JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced – 5 studiepoeng
JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse – 10 studiepoeng

2. Fra samme tidspunkt termineres JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse.
3. Studieutvalget får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser etter de linjer som skisseres i
notatet.
4. Fakultetsstyret stiller garanti kr. 50.000 per konkurranse for dekning av reise og opphold til
deltakelse i JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced, JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced og
Nasjonal Prosedyrekonkurranse.
Tilbake til sakslisten
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Sak 23/20
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 3-9 Alminnelige regler om
sensur.
I Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet har vi også en bestemmelse om sensur og
begrunnelse. Den må oppdateres sånn at den passer også til de nye forekomstene av samtidig, skriftlig
begrunnelse som vi har i noen emner.
Forslag til vedtak:
Tredje ledd i § 3-9 Alminnelige regler om sensur skal lyde (fet skrift er nytt, gjennomstrektet går ut):
For noen emner har fakultetet bestemt at det skal gis samtidig, skriftlig begrunnelse. Her vil
studentene finne begrunnelsen idet sensuren faller.
For alle andre emner kan krav om begrunnelse for sensurvedtak rettes primært til sensor
primært på det tidspunkt («trefftiden») og på den måten fakultetet angir for den enkelte
eksamen. Det er likevel adgang til å kreve begrunnelse inntil en uke etter kunngjøring av
sensuren, jf. universitets- og høyskolelovens § 5-3 (1), tredje setning.
Tilbake til sakslisten
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Sak 24/20
Instruks om oppgåvegjeving og sensur.
På Det juridiske fakultet er de overordnete trekkene i gjennomføring av begrunnelse etter sensur regulert
i Instruks om oppgåvegjeving og sensur kapittel 5 Grunngjeving for sensurvedtak. Denne bestemmelsen er
det nå behov for å endre, som følge av en lovendring fra juli 2018, der universitets- og høyskoleloven § 53 nr. 2 siste punktum ble endret til: «Institusjonen bestemmer om sensor skal gi begrunnelsen muntlig
eller skriftlig», der det tidligere var opp til sensor å velge formen på begrunnelsen. UiB har delegert til
fakultetene å avgjøre om begrunnelsene skal være skriftlig eller muntlig, jf. Forskrift om opptak, studier,
vurdering og grader ved Universitetet i Bergen § 7.5 nr. 3.
Fra og med studieåret 2019/2020 har fakultetet gått over til vurderingsuttrykket bestått/ikke-bestått på
tre emner på første studieår. I disse emnene skal begrunnelse for sensurvedtakene gis skriftlig,
uoppfordret og samtidig med sensurvedtaket.
På denne bakgrunn foreslår vi at instruksen kapittel 5 skal lyde slik (tilføyelser i fet skrift, utelatelser er
gjennomstreket):
a) Studenten har krav på grunngjeving der han eller ho har bede om det innan ei veke etter at
sensuren fell. I nokre emne har fakultetet bestemt at det skal vere samtidig, skriftleg
grunngjeving. Der skal grunngjevinga skrivast inn i eksamensverktøyet og vere ferdigstilt
samstundes med at sensuren vert ferdigstilt.
b) Ordinær sensur med ein sensor
Sensor grunngjev sensurvedtaket etter førespurnad frå studenten det gjeld eller samstundes med
sensuren i eksamensverktøyet. Sensor Fakultetet avgjer sjølv om grunngjevinga skal vera skriftleg
eller munnleg. Der grunngjevinga er munnleg, set Ssensoren set opp ringetid eller annan
kontaktinformasjon som høver med studentane sine rettar og med storleiken på kommisjonen.
c) Sensur med to sensorar
Ved klagesensur eller annan sensur med to sensorar, avtaler dei to sensorane kven som gjev
grunngjevinga. Det gjeld både munnleg og skriftleg grunngjeving.
d) Sensur med kontrollkommisjon
Der sensurvedtaket er fastsett etter handsaming i klagekommisjon, gjev kommisjonsleiaren
grunngjevinga, der ikkje anna er avtalt i kommisjonen.
Forslag til vedtak:
Studieutvalget foreslår for fakultetsstyret at kapittel 5 i Instruks om oppgåvegjeving og sensur endres slik
(tilføyelser i fet skrift, utelatelser er gjennomstreket):
a) Studenten har krav på grunngjeving der han eller ho har bede om det innan ei veke etter at
sensuren fell. I nokre emne har fakultetet bestemt at det skal vere samtidig, skriftleg
grunngjeving. Der skal grunngjevinga skrivast inn i eksamensverktøyet og vere ferdigstilt
samstundes med at sensuren vert ferdigstilt.
b) Ordinær sensur med ein sensor
Sensor grunngjev sensurvedtaket etter førespurnad frå studenten det gjeld eller samstundes med
sensuren i eksamensverktøyet. Sensor Fakultetet avgjer sjølv om grunngjevinga skal vera skriftleg
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eller munnleg. Der grunngjevinga er munnleg, set Ssensoren set opp ringetid eller annan
kontaktinformasjon som høver med studentane sine rettar og med storleiken på kommisjonen.
c) Sensur med to sensorar
Ved klagesensur eller annan sensur med to sensorar, avtaler dei to sensorane kven som gjev
grunngjevinga. Det gjeld både munnleg og skriftleg grunngjeving.
d) Sensur med kontrollkommisjon
Der sensurvedtaket er fastsett etter handsaming i klagekommisjon, gjev kommisjonsleiaren
grunngjevinga, der ikkje anna er avtalt i kommisjonen.
Tilbake til sakslisten
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Sak 25/20
Forslag til endring av faggruppeinndelinga på JUS399 Masteroppgåve
Faggruppene sin funksjon
Etter at workshopane på JUS399 Masteroppgåve vart vedtatt nedlagt frå og med hausten 2019,
har faggruppeinndelinga på JUS399 Masteroppgåve primært vore eit administrativt verktøy i
tildelinga av rettleiarar og sensorar til studentane. Studentane vel faggruppetilhøyrsle når dei
melder seg på til å skrive masteroppgåve, samstundes som dei leverer ei prosjektskisse med tema
for oppgåva. Leiarane for dei ulike faggruppene får tilsendt lister over dei tema som studentane
tilhøyrande faggruppa har meldt inn. Med utgangspunkt i det innmeldte temaet vert rettleiar
tildelt, så langt som den interne kapasiteten tillèt det. Etter at dei interne ressursane er uttømde,
vert eksterne rettleiarar tildelt. Dei eksterne rettleiarane og sensorane fyller kvart studieår ut eit
skjema over kva emne dei ynskjer å sensurere, og kva faggrupper dei vil rettleie og sensurere i. Ut
i frå desse ynskja sender administrasjonen ut førespurnadar, fram til nokon takkar ja til
rettleiingsoppdraget. Tildeling av sensorar skjer om lag etter same prinsipp som tildeling av
rettleiar.

I mittUiB kan studentane i dei einskilde faggruppene, i teorien, kommunisere med kvarandre. Slik
kan studentane erfaringsutveksle, og gje kvarandre støtte og råd undervegs i skriveprosessen. Vi
har ikkje tatt i bruk denne funksjonen endå, men den ligg der om det vert eit ynskje å bruke den.
Faggruppene kan altså òg ha ein funksjon som ei slags kollokviegruppe i mittUiB.

Faggruppeleiar sin rolle
I tillegg til den rolla som er skildra over, har faggruppeleiaren og andre funksjonar. Kvart semester
held faggruppeleiaren eit faggruppemøte i forkant av påmeldingsfristen for masteroppgåva.
Faggruppeleiaren er og ansvarleg for å oppdatere emnebanken med aktuelle problemstillingar for
masteroppgåva, og han er ansvarleg for å svare på studentspørsmål av fagleg sort.

Endring i samansettinga av faggruppene
Eit par av leiarane for faggruppene har bedt om avløysing, og dette har også gjort det naudsynt
med visse mindre justeringar av den tematiske avgrensinga til enkelte av faggruppene.
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Professor Terje Einarsen har bedt om avløysing som leiar for faggruppa
Menneskerettigheter, internasjonal strafferett og flyktningerett. Sidan det ikkje er andre tilsette
ved fakultetet med særleg kompetanse innafor flyktningeretten, er forslaget frå den
emneansvarlege at flyktningerett ikkje lenger blir nemnt særskilt i namnet på faggruppa. Dei
studentane som ønskjer å skrive om flyktningerettslege problemstillingar, vil likevel tilhøyre denne
faggruppa, sidan flyktningeretten er ein del av menneskerettane. Den emneansvarlege foreslår
vidare at internasjonal strafferett blir ein del av faggruppa Strafferett og straffeprosess, og at det
nye namnet på denne faggruppa blir Strafferett, internasjonal strafferett og straffeprosess.
Førsteamanuensis Knut Einar Skodvin har bedt om avløysing som leiar av faggruppa
Folkerett, havrett og ressursrett. Han har delt ansvaret med professor Ernst Nordtveit. I samråd
med professor Nordtveit foreslår den emneansvarlege at temaet folkerett blir teke ut av denne
faggruppa, og at professor Nordtveit etter endringa skal vere leiar for faggruppa Havrett og
ressursrett. Folkeretten blir slått saman med menneskerettane i faggruppa Folkerett og
menneskerettigheter. Professor Erling Johannes Husabø, som pr. dato er leiar for faggruppa
Strafferett og straffeprosess, blir ny leiar for faggruppa Folkerett og menneskerettigheter.
Professor Asbjørn Strandbakken har sagt seg villig til å vere leiar for den nye faggruppa
Strafferett, internasjonal strafferett og straffeprosess.
Professorane Ragna Aarli og Eirik Holmøyvik har foreslått at det blir oppretta ei ny
faggruppe for rettsstatlege problemstillingar. Desse er ikkje godt dekka av den gjeldande
faggruppeinndelinga, og den emneansvarlege sluttar seg til forslaget. Faggruppa Rettsstat skal ha
professorane Aarli og Holmøyvik som leiarar.
I tillegg vert gruppa selskapsrett og skatterett delt i to, denne gruppa har to fagansvarlege
og vert i praksis drifta som to grupper. Det er i dag administrasjonen som må skilje dei ulike
prosjektnotata i faggruppa i ein selskapsrettbolk og ein skatterettbolk. Ved å dele gruppa i to vert
det administrative arbeidet med prosjektnotata i gruppene mindre.

Faggruppeinndelinga frå hausten 2020
Nr.

Faggruppe

Faggruppeleder

1.

Dynamisk tingsrett, pant og konkurs

Johan Giertsen

2.

Strafferett, internasjonal strafferett og
straffeprosess

Asbjørn Strandbakken
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3.

Arbeidsrett- og diskrimineringsrett

Tine Eidsvaag

4.

Arverett og familierett

Thomas Eeg

5.

Erstatningsrett og forsikringsrett

Knut Martin Tande

6.

Ernst Nordtveit

7.

Havrett og ressursrett
Nasjonal og internasjonal
naturressurs-, miljø- og energirett 14
Forvaltningsrett og velferdsrett

8.

Immaterialrett

Knut Martin Tande

9.

Markedsrett og konkurranserett

Ingrid Barlund

10.

Alminnelig og spesiell kontraktsrett

Hilde Hauge

11.

Folkerett og menneskerettigheter

Erling Johannes Husabø

12.

Sivilprosess og konfliktløsning

Camilla Bernt

13.

Rettskultur, rettsfilosofi og metode

Søren Koch

14.

Selskapsrett

Filip Truyen

15.

Skatterett

Henrik Skar

16.

Tingsrett, planrett og kommunalrett

Ingunn Myklebust og Sigrid E. Schütz

17.

EU og EØS-rett

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

18.

Barnerett

Anneken Sperr

19.

Rettsstat

Ragna Aarli og Eirik Holmøyvik

Bjørn Henning Østenstad

Tilbake til sakslisten
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Endring foreslått av faggruppeleder, avklares med studiedekanen.
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Sak 26/20
Oppnevning av læringsdesigngruppe ved Det juridiske fakultet
Ifølge Universitetet i Bergens kvalitetssikringssystem for kvalitet i utdanningen 15 skal støttesystemet for
utvikling og kontroll av kvalitet i utdanningen bestå av en sentral og syv fakultetsvise
læringsdesigngrupper og en sentral og syv fakultetsvise studiekvalitetskomiteer.

Fakultetsstyret opprettet høsten 2019 en egen studiekvalitetskomite 16 som har i oppgave å vurdere om
nye og etablerte studieprogram innfrir kravene til akkreditering.
I tillegg skal alle fakultetene ha en egen læringsdesigngruppe med ansvar for å veilede fagmiljøene under
utforming av nye studieprogram og kvalitetsutvikling i eksisterende studieprogram
Læringsdesigngruppen ved UiBs læringslab 17 består av pedagoger og andre eksperter på læringsdesign.
For å ivareta den faglige egenarten til utdanningene på det aktuelle fakultetet skal egne
læringsdesigngrupper på hvert fakultet opprettes.
Hvert fakultet bestemmer selv sammensetning og mandat for læringsdesigngruppen, men ifølge
kvalitetssikringssystemet for kvalitet i utdanningen skal gruppen ha «(…) ansvar for å veilede fagmiljøene
under utforming av nye studieprogram og kvalitetsutvikling i eksisterende studieprogram».
Læringsdesigngruppen ved UiBs læringslab deler dette ansvaret med fakultetenes læringsdesigngrupper.



Vi foreslår følgende mandat for læringsdesigngruppen ved Det juridiske fakultet:
Læringsdesigngruppen skal veilede fagmiljøene i forbindelse med utforming, videreutvikling og
evaluering av emner og studieprogram

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uibs_kvalitetssystemutdanning_v6a_siste_versjon_1.pdf
Sak 68/19
17
https://www.uib.no/l%C3%A6ringslab
15
16
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Vi foreslår følgende sammensetning av læringsdesigngruppen ved Det juridiske fakultet:
Meriterte undervisere ved fakultetet og administrativt ansvarlig for kvalitetsarbeid og en
studentrepresentant oppnevnt av JSU. Gruppen knytter til seg andre ressurser ved fakultetet, UiB
eller eksternt etter fortløpende vurdering av behov.

Tilbake til sakslisten
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Sak 27/20
JUS112 Arve- og familierett. Ekstra undervisningsressurser V20
På bakgrunn av at ny lov om arv og dødsboskifte trer i kraft fra 01.01.2021, ref. res. 28 feb 2020 nr. 200,
ber emneansvarlig Thomas Eeg om at det gjøres enkelte endringer i emneoppsettet våren 2020.
Dette har han redegjort for i et notat til studentene, det vedlegges her til orientering.
Tilleggslitteraturen er oppdatert i et eget fullmaktsvedtak.
Studieutvalget inviteres her til å innvilge inntil fire timer ekstra forelesninger i emnet i vår, for å dekke den
særlige situasjonen.
Forslag til vedtak:
Studieutvalget innvilger inntil fire forelesningstimer (á 45 minutter) i faktor 5, til JUS112 Arve- og
familierett våren 2020.
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Ny arvelov – betydningen for litteratur,
undervisning og eksamen vå ren 2020

I arveretten er lov den primære rettskilden. Stortinget vedtok ny lov om arv og
dødsboskifte 14. juni 2019 (lov nr. 21). Loven skal tre i kraft 1. januar 2021. Samtidig
blir lov om arv m.m. 3. mars 1972 nr. 5 og lov om skifte 21. februar 1930 opphevet.
Den nye arveloven av 2019 fører langt på vei videre de regler som gjelder i dag, i en
mer moderne språkdrakt og struktur. Det finnes nyere litteratur som omhandler den
nye loven: Peter Lødrups og John Aslands hefte «Oversikt over arveretten» i 9. utgave
fra 2019. Thomas Eegs artikkel «Proposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte» i
Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 s. 313-327,
omhandler Justisdepartementets proposisjon til lov, som ble vedtatt mer eller mindre
uendret. Heftet og artikkelen er likevel for overfladiske til å gi tilstrekkelig grunnlag
for å tilegne seg forventet læringsutbytte i kursets arverettsdel, og vil derfor bare inngå
som tilleggslitteratur. Da ny lærebok som behandler den nye loven ikke vil foreligge
til kurset i vår, vil Peter Lødrups og John Aslands bok «Arverett» i 7. utgave fra 2018
fortsatt være hovedlitteratur i arverettsdelen av kurset, selv om den fremstiller
arveretten i henhold til gjeldende regler.
Da kursdeltakernes selvstudium dermed må forventes å være basert på «Arverett», vil
det være valgfritt til skoleeksamen og obligatorisk kursoppgave å besvare oppgaven
etter ny eller gammel lovgivning. De som ønsker å legge til grunn den nye loven, bør
selvsagt også innrette sin læring i samsvar med det. Derfor tilbys dette semesteret
undervisning som er innrettet mot den spesielle situasjonen: Under forelesningene i
arverett vil det i størst mulig utstrekning bli foretatt sammenligninger mellom
gjeldende og ny lov. Det vil avdekke at i stor utstrekning er det bare reglenes formelle
forankring i henholdsvis gjeldende og ny lov som er forskjellig, i tillegg til språkdrakt
og struktur, og ofte ikke reglenes innhold. Men på noen punkter vil det også være
forskjell i innholdet. Kursdeltakerne vil få tilgang til et «lovspeil» som viser hvilke
bestemmelser i ny lov som erstatter eller avløser hvilke i gjeldende lov.
Det kan ikke garanteres at det er mulig med tilsvarende jevnføring når det gjelder
diskusjoner i arbeids- og storgrupper. I første rekke av hensyn til
arbeidsgruppeledernes arbeidsbyrde må det påregnes at gjeldende lov legges til grunn
for diskusjoner og oppgavekommentering.
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