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Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet
Tirsdag 3. desember 2013 kl. 09:15.
Møterom 546
Til stede:
Asbjørn Strandbakken (leder)
Magne Strandberg (a)
Anneken Sperr (a)
Maria Vea Lund (b)
Kjersti Bakke Sørensen (c)
Peder Karijord (d)
Martin Ramsdal (vara for Eleni Borgund) (d)
Forfall: Eleni Borgund (d)
Christine Stoltz Olsvik observatør.
Knut Martin Tande, Eli Tjerandsen og Helle Næss til stede under sak 74/13

Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no
Neste møte:21. januar 2014

Sak 67‐13
1
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4

Orienteringssaker
Protokoll fra SU 5. november 2013. Godkjent på sirkulasjon 7. november 2013 OBS –
ekstern lenke – må lastes ned separat.
Fullmaktsvedtak
Det er ikke fattet fullmaktsvedtak i perioden.
Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til Johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no De
publiseres også sammen med innkallingen på Studieutvalgets nettside:
http://www.uib.no/jur/om‐fakultetet/styrer‐og‐utvalg‐ved‐det‐juridiske‐
fakultet/studieutvalget/innkallinger‐og‐protokoller‐2013
Vedtak i Den sentrale klagenemnden 3. mai, 5. september og 3. oktober.
3. mai 2013:
Sak 22/13 (2013/2796): Klage over avslag på søknad om å levere ny masteroppgave.
Ikke tatt til følge.
5. september 2013:
Sak 27/13 (2013/632): Klage over vedtak om annullering og utestengelse som følge av
fusk. Utestengelsen oppheves.
Sak 28/13 (2013/631): Klage over vedtak om annullering og utestengelse som følge av
fusk. Utestengelsen oppheves.
Sak 29/13 (2013/630): Klage over vedtak om annullering og utestengelse som følge av
fusk. Utestengelsen oppheves.
Sak 31/13 (2013/13881): Klage over vedtak om annullering og utestengelse som følge
av fusk. Utestengelsen oppheves.
Sak 32/13 (2012/13870): Klage over vedtak om annullering og utestengelse som følge
av fusk. Utestengelsen oppheves.
Sak 46/13 (2013/4175): Klage over avslag på søknad om kontinuasjonseksamen. Ikke
tatt til følge.
3. oktober 2013:
Sak 47/13 (2013/4210): Klage over vedtak om tap av eksamensrett (manglende
deltakelse/ dokumentasjon av deltakelse i obligatorisk undervisning).
Medhold.
Vedtakene er unntatt offentlighet, og publiseres ikke. De er tilgjengelig her
http://vedlegg.uib.no/?id=823d9123174068a363060a16a86cdaba i 30 dager fra 26.
november 2013. (JSU får to papireksemplarer i sin skuff.)
Rapport om evaluering av universitetspedagogikk 2013.
http://vedlegg.uib.no/?id=98f31860205db3c82312179f1f0fb608 – lenke aktiv i 90 dager
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fra 25/11‐2013.
Dokumentet er veldig stort og distribueres ikke i papirversjon uten etter forespørsel.
Orientering om UiBs innspill til arbeidet med langtidsplan for forskning og høyere
utdanning. (2013/3971)
UiB har oppnevnt ny styringsgruppe for prosjektet DiGUiB, med nytt mandat.
(2013/5553)
Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved UiB 2013 – 2015. Vedtatt av
Universitetsstyret 24. oktober. (2013/5029)

Saker til drøftelse/høring/uttalelse
På Høyden: Ingen felles plan mot fusk, særlig om ghostwriters.
http://pahoyden.no/2013/10/ingen‐felles‐plan‐mot‐fjusk Dette må være en del av
bakgrunnen når vi vedtar hvilket grunnlag vi sertifiserer studentene på.
SU tar artikkelen til orientering.
Utdanningsutvalget: "Hvordan måle oppnådd læringsutbytte i evalueringer?"
Oversendelsesbrev med vedtak, og saksnotat til UU‐møtet 16. september 2013 vedlagt.
Papirene fins også her: http://www.uib.no/ledelsen/sentrale‐
utvalg/utdanningsutvalget/saklister‐2013/uu‐mote‐16.‐september (saken ble også
sendt ut i forkant av møtet, se e‐post 8/11 kl 12:25) (2013/10130)
SU tar notatet til orientering.
Sensorlisten 2014‐2016. Den skal vedtas av fakultetsstyret.
1. Studieutvalget har ingen merknader til sensorlisten slik den foreligger.
2. Det bør arbeides for en endring av Universitets‐ og høyskoleloven § 3‐9 nr. 1
første setning: "Styret oppnevner sensor ved eksamen, prøve, bedømmelse av
oppgave eller annen vurdering når resultatet inngår på vitnemålet eller
innregnes i karakter for vedkommende studium." Denne ordningen synes
utdatert med gjeldende vurderingsformer og omfang.
3. Dersom det kan frambringes med enkle midler, er det ønskelig med en oversikt
over kjønnsfordelingen blant dem som faktisk sensurerer.
JUS112 Arve‐ og familierett: Kursrapport H13 fra kursansvarlig Thomas Eeg.
SU tar rapporten til orientering.
Evaluering av handlingsplan for internasjonal virksomhet.
SU tar evalueringen til orientering.

Vedtakssaker
Sak 69‐13

JUR640 Planrett: Endring av emnebeskrivelse fra H14: Introduksjon av

Vedtak
Sak 70‐13

Endriger i emenbeskrivelse for JUS640 vedtas som foreslått.
JUS261‐2‐A Konfliktmekling. Mindre endring i emnebeskrivelse. Forslag fra

obligatoriske arbeidskrav. Forslag fra emneansvarlig Ingunn Myklebust

Vedtak
Sak 71‐13
Vedtak
Sak 72‐13
Vedtaksforslag
Sak 73‐13
Vedtak
Sak 74/13
Vedtaksforslag

kursansvarlig Camilla Bernt.
Formuleringen av obligatoriske arbeidskrav endres som foreslått.
Endringene gjøres gjeldende fra studieåret 2014/2015.

JUS258‐2‐A Norsk konkurranserett. Endring i emnebeskrivelse og litteratur.
Forslag fra kursasnvarlige: Tore Lunde og Ronny Gjendemsjø.
Endringer for JUS258‐2‐A Norsk konkurranserett vedtas som foreslått.
SU ber om at læringsutbyttet for emnet formuleres i overensstemmelse med gjeldende
retningslinjer.
JUS258‐2‐B Competition Law. Endring i emnebeskrivelse og litteratur. Forslag fra
kursasnvarlige: Tore Lunde og Ronny Gjendemsjø.
Endringer for JUS258‐2‐B Comptetiotion Law vedtas som foreslått.
SU ber om at læringsutbyttet for emnet formuleres i overensstemmelse med gjeldende
retningslinjer.
JUS262‐2‐A Trygderett. Endringer i emnebeskrivelse og litteratur. Forslag fra
emneansvarlig Gudrun Holgersen.
Endringer i emnebeskrivelse og litteraturliste for JUS262‐2‐A Trygderett vedtas som
foreslått.
JUS399 Masteroppgave. Kvalitetssikring av undervisning og oppfølging. Ref sak
64/13 SU 5. november 2013. Notat fra studieadministrasjonen.

1. Emnebeskrivelse for JUS399 vedtas med de endringene som framkom i
møtet.
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Sak 75/13
Vedtak
Sak 76/13
Vedtak
Sak 77/13
Vedtak
Sak 78/13
Vedtak
Sak 79/13
Vedtak
Sak 80/13
Vedtak

Sak 81/13
Vedtak
Sak 82/13
Vedtak

Timeplan for JUS399 vedtas som foreslått
Mal for prosjektskisse som foreslått
Plan for iverksettelse av tiltakene som foreslått fra V14 og videre
Studieutvalget innstiller på at fakultetsstyret vedtar
a. Ressursrammer for JUS399 som foreslått i alternativ 1.
b. Kjøreplan (instruks) for kursansvarlig som foreslått
c. Kjøreplan (instruks) for fagansvarlig som foreslått
JUS124 Tingsrett: Ny emnebeskrivelse. Forslag fra emneansvarlig Ingunn Myklebust.
(Læringsmål: Oppfølging etter studieårsmøter juni 2013)
Innholdsbeskrivelse og læringsmål for JUS124 Tingsrett endres som foreslått.
SU ber om at det blir gjort en språklig gjennomgang av innholdsbeskrivelsen av kurset;
det synes å være gjentakelser i første og andre avsnitt.
JUR640 Planrett: Ny emnebeskrivelse. Forslag fra emneansvarlig Ingunn Myklebust
og Sigrid E Schütz.
Innholdsbeskrivelse og læringsmål for JUR640 Planrett endres som foreslått.

JUR265‐2‐A Planrett: Ny emnebeskrivelse. Forslag fra emneansvarlig Ingunn
Myklebust og Sigrid E Schütz.
Innholdsbeskrivelse og læringsmål for JUS265‐2‐A Planrett endres som foreslått.

JUS112 Arve‐ og familierett: Ny emnebeskrivelse. Forslag fra emneansvarlig
Thomas Eeg. (Læringsmål: Oppfølging etter studieårsmøter juni 2013)
Læringsmål for JUS112 Arve‐ og familierett endres som foreslått.

JUS113 Kontraktsrett I: Hovedlitteratur. Forslag fra emneansvarlig Johan Giertsen.
1.

"Avtaler" 3. utgave inngår som hovedlitteratur i JUS113 Kontraktsrett I isf "Avtaler"
2. utgave fra og med V14. Boken ventes i salg i desember 2013, kurset starter 24.
februar.
JUS287‐2‐A EU and EEA Commercial Law: Søknad om nytt spesialemne. Fra
Christian Franklin, Halvard Fredriksen og Ronny Gjendemsjø
SU innstiller overfor fakultetsstyret på at spesialemnet opprettes fra og med høsten
2014.
Emnet får den utformingen som går fram av emnemalen, med unntak av
vurderingsform (eksamen). Her tilrår SU at emnet får fire timers skoleeksamen.
JUS288‐2‐A International Criminal Law: Søknad om nytt spesialemne. Fra Terje
Einarsen.
SU innstiller overfor fakultetsstyret på at spesialemnet opprettes fra og med høsten
2014.
Arbeidsgruppeledere – avlønning og arbeidsoppgaver. Notat fra administrasjonen.
1. Avlønning
a. Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at den foreslåtte
modellen for avlønning av arbeidsgruppeledere vedtas og gjøres gjeldende
fra og med høsten 2013.
2. Ordgrense
a. Inntil videre gjøres ordgrensen for arbeidsgruppeoppgaver absolutt, i den
forstand at overtredelse innebærer at besvarelsen ikke godkjennes som
del av obligatoriske arbeidskrav. Kontrollen av ordgrensen gjøres på
stikkprøvebasis og ellers der det framstår som naturlig.
b. Ordgrensen settes til 1000 ord på første studieår og 1500 ord på andre
studieår
3. Veiledninger
Dekanen går i dialog med den enkelte kursansvarlig for gjennomgang av omfanget
på veiledningene til arbeidsgruppelederne i det enkelte kurs.
4. Oppgaver
Studieutvalget ber hver kursansvarlig på første og andre studieår om å gjennomgå
oppgavesettet med tanke på at det skal kunne skrives gode besvarelser innenfor
ordgrensen.
5. Studieutvalget ber om at momentene knyttet til obligatoriske arbeidskrav og
studentenes skriving generelt og til arbeidsgruppeoppgaver spesielt, tas opp i
utredningen om studieordningen som er ventet i 2014. Det er av betydning at
kursansvarlige med erfaring fra dette, trekkes med i arbeidet.
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Sak 83/13
Vedtak

Emneansvaret for JUS114 Juridisk metode går over fra professor Erik Monsen til
førsteamanuensis Bjørnar Borvik. Forslag fra Monsen og Borvik.
Emneansvaret for JUS114 Juridisk metode går over fra professor Erik Monsen til
førsteamanuensis Bjørnar Borvik.

Asbjørn Strandbakken
Leder

Johanne Spjelkavik
Sekretær
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Sak 68/13 – 2
Hvordan måle oppnådd læringsutbytte i evalueringer?
Fakultetene
Universitetsbiblioteket

Referanse

Dato

2013/10130-TOVST

05.11.2013

UU-sak 40/13 - melding om vedtak:
Vi viser til UU-sak 40/13: Hvordan måle oppnådd læringsutbytte i evalueringer?
Saken ble behandlet i møtet i Utdanningsutvalget 16. september 2013.
Vedlagt oversendes kopi av protokollen fra behandlingen av saken for videre oppfølging ved fakultetene:
I planer for 2013 går det fram at Universitetet i Bergen skal arbeide med å utvikle modeller for å innarbeide
læringsutbytte som tema i evalueringer av emner og studieprogram. En viktig målsetning er at studentene skal
lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er definert for studieprogrammene. Vurderingsgrunnlaget for å måle
læringsutbyttet er imidlertid uavklart, og er derfor tema for denne saken.
Det kom følgende innspill:








Det er behov for å systematisere praksis når det gjelder måling av læringsutbytte.
Det er også behov for å kvalitetssikre læringsutbyttebeskrivelsene. Det kan derfor
være hensiktsmessig med en prosess der de eksisterende
læringsutbyttebeskrivelsene blir vurdert og forbedret. Måling av læringsutbytte og
vurdering av læringsutbyttebeskrivelsene er to prosesser som må sees i
sammenheng.
Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser og evaluering av oppnåelse av disse, kan
gjøres ved å sette sammen grupper av kolleger som vurderer hverandres emner.
Det er viktig at læringsutbyttebeskrivelsene er av god kvalitet før studentene blir
involvert i vurderingen av om læringsutbyttet er oppnådd.
Det er også viktig å vurdere om litteratur og undervisningsopplegg er hensiktsmessig i
forhold til foreskrevet læringsutbytte.
Det er store variasjoner i de enkelte fagmiljøene når det gjelder evaluering av
læringsutbytte. Av den grunn bør de enkelte fagmiljøene vurdere hvordan de best kan
finne en form for evaluering av læringsutbytte, der ansatte og studenter er involvert.

Vedtak:

1) Utdanningsutvalget anbefaler at opplegget for evaluering av oppnådd læringsutbytte
tas i bruk for de fagmiljøene hvor læringsutbyttebeskrivelsene holder en akseptabel
kvalitet.
2) For de fagmiljøene som vurderer at kvaliteten på læringsutbyttebeskrivelsene bør
heves, anbefales det dette blir gjort før opplegget for evaluering tas i bruk.
3) Opplegget må tilpasses det enkelte fags egenart.
Vennlig hilsen
Christen Soleim
avdelingsdirektør

Tove Steinsland
rådgiver
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Sak 68/13 – 3
Til Studieutvalget
Fra Studieseksjonen (KJESO)
26. november 2013

FAKULTETETS SENSORREGISTER FOR 2014
Det juridiske fakultets sensorliste skal til styret i midten av desember. Den sendes i forkant av dette
til Studieutvalget for uttalelse.
Nedenfor følger en kort redegjørelse for hvordan sensorregistreringen og ‐rekrutteringen ved Det
juridiske fakultet foregår. Det er i denne redegjørelsen kun snakk om eksterne sensorer. Interne
sensurkrefter legges ikke inn i sensorregisteret, selv om det finnes enkelte som har et slags
ansettelsesforhold til Det juridiske fakultet, samtidig som de står i sensorregisteret.
Hjemmel for oppnevning av sensorer er Instruks om oppgåvegjeving og sensur for integrert
masterprogram i rettsvitenskap1.

Krav til sensorene
En potensiell sensor må ha overvekt av karakteren B eller bedre på sitt vitnemål for å bli godkjent2,
og det kan også legges vekt på spesialisering, yrkespraksis, undervisningserfaring og generell
"egnethet". Det er også mulig å godkjenne sensorer for enkeltstående fag (og/eller masteroppgaver).
Dette er særlig aktuelt i forbindelse med svært spesialiserte temaer, for eksempel når det er snakk
om masteroppgaver med «snevre» temaer.
I enkelte tilfeller har man godkjent søkere som oppgaverettere, ikke sensorer. De brukes da
utelukkende i forbindelse med retting av obligatoriske kursoppgaver og lignende.
Det er prodekan for undervisning står for godkjenningen.
Retningslinjene for godkjenning av sensorer ved Det juridiske fakultet finnes her:
http://www.uib.no/jur/23644/retningslinjer‐valg‐og‐godkjenning‐av‐eksterne‐hjelpel%C3%A6rere‐
og‐sensorer

Rekruttering
Våre sensorer rekrutteres generelt via direkte forespørsel fra fakultetet, eller ved at de potensielle
sensorene selv kontakter Det juridiske fakultet.
Fakultetets arbeidsgruppeledere får informasjon om muligheten til å bli sensor i løpet av den tiden
de er ansatt ved Det juridiske fakultet. Dette skjer via utsendelse av e‐post og muntlig informasjon i
møtesituasjoner. Nytt av året er at man også vil benytte arbeidsgruppeledernes Edublog3 som
rekrutteringsplattform.
Studieseksjonen har i den senere tid i større grad lagt vekt på å aktivt rekruttere personer som
tidligere har vært ansatt som arbeidsgruppeledere ved fakultetet. Denne strategien ser ut til å ha

1

http://tinyurl.com/ooq8afp - Nr. 2: Sensorutval
For søkere med tallkarakterer er kravet 2.65 eller bedre
3
http://edublogs.org/
2
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vært vellykket. Vi ser at antall sensorer fra 2010 til 2013 økte med 82 personer, og at det i løpet av
2013 har kommet hele 51 nye sensorer i registeret.
Et annet resultat er også at vi nå har et mer omfangsrikt sensorregister med et bredere aldersspenn
enn tidligere, et større innslag av nyutdannede jurister – og da i særdeleshet fra eget fakultet.

Vedlikehold av registeret
Studieadministrasjonen sender i forkant av hvert studieår ut forespørsel til alle godkjente sensorer
om hvilke emner de ønsker sensur på. Det er i forespørselen nå lagt til informasjon om hvordan
sensorer prioriteres når det gjelder utvelgelse til sensuroppdrag:
Vi vil minne om betydningen av at man er villig til å ta på seg oppdrag i flere
kategorier: Til eksamenssensur prioriteres de som også har rettet kursoppgaver. Vi vil
prioritere sensorer som også gir tilsagn om å veilede et antall studenter til
masteroppgave. Det er også en fordel om man har sagt seg villig til å ta klagesensur.4
Hvis forespurte sensorer ikke gir tilbakemelding på den årvisse forespørselen inne den fastsatte
fristen, forbeholder fakultetet seg retten til å fjerne dem fra sensorregisteret.
Neste runde med forespørsler sendes ut fra fakultetet i april/mai 2014.
Vi gjør oppmerksom på at opplysningene i registeret er basert på hva sensorene rapporterte når de
sist besvarte fakultetets årlige forespørsel, med unntak av de som på eget initiativ informerer Det
juridiske fakultet ved adresseendring eller jobbskifte. Informasjonen i registeret er dermed i all
hovedsak fra mai 2013, og det er derfor mulig at enkelte i mellomtiden har skriftet både tittel og
arbeidssted.

Andel tidligere arbeidsgruppeledere i registeret
76 av sensorene er tidligere arbeidsgruppeledere. Dette gir en prosentandel på ca. 28,3 %.
Det er ikke utarbeidet statistikk for hvor mange av de tidligere arbeidsgruppelederne som til nå
faktisk er benyttet i sensur, men i utgangspunktet ser det ut til at sensorkorpset jevnlig utvides med
nye navn. De studieårsansvarlige har aktivt oppfordret kursansvarlige til å inkludere nye sensorer i
sensuren.

Andel sensorer med doktorgrad
Det er ikke registrert hvor mange av våre sensorer som faktisk har doktorgrad. En enkel
grovgjennomgang av sensorregisteret gir imidlertid resultatet 22 personer med PhD. Dette gir en
prosentandel på 8,1 %. Kvinneandelen blant de med doktorgrad er 22,2 % (5 av i alt 22 personer).

Kjønnsfordeling
Det er pr. 21. november 2013 totalt 269 sensorer i vårt register. 80 av disse er kvinner; noe som gir
en kvinneandel på 29,7 %.
Ser man dette i sammenheng med tallene for 2008 og 2010 ser bildet slik ut:

4

Fra «Utsendingsbrev til nye (og erfarne) sensorer»
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ÅRSTALL

KVINNER

MENN

TOTALT

% KVINNER

2008

31

141

172

18,0

2010

50

137

187

26,7

2013

80

187

269

29,6

Vi ser altså en økning i både antall tilgjengelige, godkjente sensorer og en jevnt stigende kvinneandel.
Det er mulig man ville se en litt annerledes kjønnsfordeling hvis man tok for seg de sensorene som
rent faktisk har vært benyttet i sensur de siste par årene, men det eksisterer i skrivende stund ikke
statistikk på dette.

Vedlegg
Sensorregister
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Sak 68/13 – 4
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen – høsten 2013

JUS112 Arve- og familierett KURSRAPPORT
1. Faglærers vurdering av gjennomføring

a) Praktisk gjennomføring
i.

strukturen på kursopplegget
Strukturen følger samme opplegg som tidligere år. Åtte uker, hvorav tre off. fridager,
oppleves fortsatt som noe knapt for et 12 SP kurs. Referansegruppemøtet tilsier
likevel at studentene stort sett er fornøyde med antall gruppesamlinger, og at det tas
hensyn til helligdager ved frist for innlevering av obligatorisk kursoppgave. Derimot
var det delte oppfatninger om at ulike temaer som tas opp i oppgavene ikke alltid var
forelest over umiddelbart i forkant.

ii.

Forelesningene
Oppleves gjennomgående som vel mottatt av studentene, som bl.a. spesielt
fremhever som positivt at læringsmål og læringsutbytte stod i fokus på
kursintroduksjonsmøtet. Derimot var det ikke like populært at et par av
arverettsforelesningene overskred oppgitt tid. Nytt av året var 2 t. forelesninger over
samboeres rettsstilling. Videre ble mesteparten av forelesningene videofilmet og
fortløpende gjort tilgjengelig for kursdeltakerne på edublogs‐nettside noen dager
senere. Også dette oppleves som godt mottatt.

iii.

brukte oppgaver – både i arbeids‐ og storgruppen
Kurset baserte seg på samme oppgavesett som tidligere, som likevel revideres hvert
år. Denne gang ble det arbeidsgruppeoppgavene oppfattet som «greie og korte», jf.
ordgrensen (referansegruppemøte), samtidig som det ble påpekt at det kunne volde
noe besvær mht. tilstrekkelig utførlig kommentering av medstudenter. Konkrete tema
for nye oppgaver ble ytret ønske om. Det ble også lansert forbedringsforslag til en av
oppgavene under referansegruppemøtet. Også enkelte av arbeidsgruppelederne har
gjort det vedr. samme oppgave. Arbeidsgruppelederne får for øvrig gode skussmål fra
sine studenter. Forholdet mellom arbeids‐ og storgruppeoppgaver, der førstnevnte
oppleves som mer konkrete og enkle, mens sistnevnte som mer problematiske, ble
også ansett som et positivt trekk med oppgavesett og –samlinger sett under ett.

iv.

skriving og kommentering
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Oppleves gjennomgående tilfredsstillende. I år har dog arbeidsgruppeledere
rapportert flere enn vanlig for kontroll iht. minstestandarder for oppgavebesvarelse
og kommentering. Antall underkjennelser var derimot ikke påfallende avvik fra
tidligere år. Dette kan dermed tyde på at årets kull med arbeidsgruppeledere har fått
bedre opplæring enn tidligere i at også dette er en viktig del av deres oppgaver(?).
v.

gjennomføring av arbeids‐ og storgruppesamlingene
Se under iii. I tillegg nevnes at flere av storgruppelederne benyttet seg av
«summegrupper», så vel kursansvarlig som studentene opplever at dette har positive
effekter for gruppedynamikken og dermed for læringsutbyttet. Det ble også godt
mottatt at enkelte storgruppeledere kom med mer generell informasjon (bakgrunns‐
/lærestoff ikke direkte knyttet til den konkrete oppgave), og at man gikk raskt
gjennom det enkle og brukte mer tid på det som oppleves som vanskelig stoff.

vi.

obligatorisk kursoppgave
Spørsmålene omhandlet sentrale regler i familieretten. Oppgaven ble visstnok av
mange ansett som mer krevende enn tidligere i kurset. Dette ble ansett som både
utfordrende og lærerikt.

vii.

Eksamen
Inneholdt spørsmål om sentrale regler i arveretten, men også familieretten.
Oppgaven synes ikke å ha voldt besvær, kursansvarlig kan i farten ikke huske at det
kom noen spørsmål fra vakter/studentrepresentanter i eksamenslokalene som kan
tyde på uklarheter e.l. Erfaring fra sensurarbeid tilsier videre ikke at det var flere enn
normalt som kom i tidsnød.

viii.
ix.

samarbeid med administrasjonen
Oppleves som meget godt!

b) Strykprosent og frafall
Strykprosent 2 av 315 avlagte = ca. 0,6 %. Frafall 22 av 337 fremmøtte = ca. 6,5 %.
c) Karakterfordeling
A = 18, B = 76, C = 122, D = 82, E = 15
d) Studieinformasjon og dokumentasjon
Se under ii om kursintroduksjonmøte; at dette oppleves som positivt, kan indikere at det er
visse mangler knyttet til studentenes fremfinning av relevant info på nettsider m.m., eller
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vansker med å knytte læringsutbytte m.m. konkret til undervisning og litteratur på egen
hånd. Videre er tema for ulike arbeids‐ og storgruppeoppgaver konkret angitt.
e) Tilgang til relevant litteratur
f)

Har ikke hørt om problemer her. Nytt av året var at en rekke artikler samt deler av en
avhandling ble oppgitt som tilleggslitteratur. Dette virker positivt mottatt, selv om antakelig
bare et fåtall orienterer seg i denne litteraturen. Det er selvsagt en fordel at alle
tidsskriftsartiklene er tilgjengelige elektronisk.

2. Faglærers vurdering av rammevilkårene

a) Lokaler og undervisningsutstyr
Intet særskilt å rapportere.
b) Andre forhold
Intet særskilt å rapportere.
3. Faglærers kommentar til studentevalueringen(e) (referansegruppemøtet)

a) Metode – gjennomføring
Det ble holdt et møte 29. mai, dvs. nesten seks uker ut i kurset, da mesteparten av
undervisningen var avholdt, der representanter for 30 arbeidsgrupper var invitert (7 ikke
møtt), i tillegg til kurs‐ og studieårsansvarlig. Gjennomført på vanlig måte ved at
kursansvarlig spør om kursets ulike elementer, og studentrepresentantene tar ordet i noe ulik
grad. Til siste spørsmål om evaluering av forelesningene fratrådte kursansvarlig for så vidt
gjaldt arveretts‐ og samboerforelesningene; utspørring overtatt av studieårsansvarlig.
b) Oppsummering av innspill
Foretatt på vanlig måte i form av referat skrevet av studieårsansvarlig, der det angis at det
ikke kan angis i hvilken grad de gjengitte synspunkter er representative. Det er også
uforholdsmessig vanskelig å sikre at alle innspill kommer med.
c) Ev. underveistiltak
Møtet kommer såpass sent at det er vanskelig å justere, men det kom heller ikke frem noe
som tilsa at det var et påtrengende behov for justeringer. Innspill knyttet til oppgaver o.l. tas
med til neste år.
4. Oppfølging av fjorårets evaluering
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Har punkter fra fjorårets evaluering blitt innarbeidet/ført til endringer i årets kurs? Hvis ja: hvordan?
Forelesningene, særlig i familierett, ble i 2012 kritisert for å komme for tett (være for komprimert).
Dette klarte vi i 2013 å motvirke ved å spre dem utover kursets to første uker. Kritikk fra 2012 knyttet
til at noen visstnok tidvis hadde vansker med å oppfatte spesielt hva den ene foreleseren sa, ble
motvirket ved videoopptak som i ettertid kan studeres i ro og mak. Kritikk fra 2012 knyttet til at 1.
arbeidsgruppesamling kommer for tidlig (2. dag på kurset, dvs. dagen etter kursintroduksjonsmøte og
første familierettsforelesning) ble motvirket ved bedre informasjon om at vi ikke forventer at de skal
ha satt seg grundig inn i stoffet på forhånd.
5. Faglærers samlede vurdering, inkl. forslag til forbedringstiltak

En av studentene – forhåpentligvis representativ ‐ ga følgende positive «minievaluering» som peker
på en utvikling også mht. metodisk bevissthet og juridisk modenhet, som kursansvarlig tiltrer: «I dette
kurset har eg fått forståelse for at ein til ei viss utstrekning kan velja kva argument ein vil støtta seg
på, og eg har opplevd at eg ikkje vert overbevist av ein del av argumenta som læreboka presenterer.
KLart det er meir krevjande å leita andre plassar enn i læreboka for å finna støtte for det eg tykkjer
gir mest meining, men det er til gjengjeld meir spennande og utfordrande! Eg tykkjer det er flott at de
har hatt ei kritisk haldning til læreboka og at de har opna for andre måtar å angripa vilkåra og
rettskjeldene på.»
Det vil neppe bli foretatt nevneverdige endringer i kurset, som fungerer greit på sine premisser. Men
til neste år vil vi trolig forsøke å supplere undervisningstilbudet med en blogg, der studenter kan
melde inn spørsmål, eller kursets lærere kan utdype faglige problemer.
Kursansvarlig er fortsatt noe frustrert over at studentene får noe mangelfull forståelse for en del
komplekse spørsmål, pga. manglende kunnskaper i fag som kommer senere i studiet (særlig tingsrett
og allmenn formuerett). Kursenes plassering, der familie‐ og arverett er et 1. studieårskurs, til tross
for sin kompleksitet slik kursinnholdet knyttet til dagens familieformuerettslige og arverettslige
regler er, henger trolig sammen med man i tidligere tider/studieordninger under samme «fagnavn»
for en stor del behandlet «lette» spørsmål bl.a. knyttet til inngåelse og oppløsning av ekteskap,
underholdsplikt, forholdet foreldre‐barn osv. Men slike mer overgripende strukturelle forhold med
jusstudiet som sådan, dvs. ulike emners plassering i forhold til hverandre undervisningsmessig sett,
kan neppe endres før ved neste studiereform.
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Bergen 22. nov. 2013
Thomas Eeg
Tilbake til sakslisten
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Sak 68/13 – 5

Styre:

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet

Styresak:
Møtedato: 10. desember 2013
Handlingsplan for internasjonal virksomhet ved Det juridiske fakultet 2011-2013 Evaluering
Innledning
Handlingsplanen for internasjonal virksomhet ved Det juridiske fakultet ble vedtatt av
fakultetsstyret 16. juni 2011. Høsten 2011 ble det i samarbeid mellom administrasjonen og
dekanatet utarbeidet en konkret oppfølgingsplan for hvordan og når de ulike tiltakene i
handlingsplanen skulle iverksettes for å sikre at målene som var gitt i handlingsplanen nås
innen planperiodens utløp. Det ble høsten 2011 sendt brev til de ansvarlige for oppfølgingen
av de ulike tiltakene, hvor de ble gjort oppmerksom på tiltakene som er vedtatt i
handlingsplanen. Vi er nå mot slutten av planperioden, og vi ser at de fleste av tiltakene ble
igangsatt etter planen. En del arbeid gjenstår, og kan videreføres i neste planperiode.
Her følger en evaluering av handlingsplanen for perioden 2011-2013. Redegjørelsen blir
også lagt frem til orientering i Forskningsutvalget og Studieutvalget.
Internasjonaliseringsoppdraget
For å nå visjonen om å bli en internasjonalt anerkjent forsknings- og utdanningsinstitusjon
skal Det juridiske fakultet
1. Utdanne juridiske kandidater med kompetanse til å løse internasjonale og komplekse
juridiske spørsmål og samfunnsoppgaver for et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked
2. Drive juridisk forskning og rettsutvikling på et høyt internasjonalt nivå
Overordnede mål for planperioden
Internasjonaliseringsarbeidet som er beskrevet i denne handlingsplanen er begrenset til Det
juridiske fakultets utdannings- og forskningsoppdrag og har følgende overordnede
målsetninger:
1) Videreutvikle studieprogrammene faglig, pedagogisk og administrativt med sikte på å få et
bevisst fokus på forholdet mellom det nasjonale og det internasjonale og sikre
studiekvalitet på internasjonalt høyt nivå.
2) Utvikle en kvalitativt sterk faglig profil for forskningsvirksomheten, som gjør at fakultetet
blir en mer aktiv bidragsyter i den internasjonale forskningsfronten.
Internasjonalisering har også en side til formidling som også ligger innenfor
samfunnsoppdraget til Det juridiske fakultet. Tiltak for å styrke det internasjonale perspektivet
i forskningsformidlingen er konkretisert i handlingsplanen for formidling og er derfor ikke
nærmere angitt i denne planen.
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Mer spesifikke mål for internasjonalisering av utdanningstilbudet og for internasjonalisering
av forskningen er angitt nedenfor. For hvert mål er det gitt en liste over hvilke konkrete tiltak
som skulle iverksettes for å forfølge målet i planperioden.
Internasjonalisering av utdanningstilbudet
Mål: Sikre at masterprogrammet ivaretar et internasjonalt perspektiv ved å:
 Foreta en gjennomgang av læringsmålene for å vurdere om EU-retten, EMK-retten og
andre internasjonale rettskilder har en adekvat plass i studietilbudet.
 Øke oppmerksomheten om de internasjonale dimensjonene som finnes i de
obligatoriske kursene.
 Øke bruk av internasjonale gjesteforskere som et tilskudd til undervisningen i de
obligatoriske emnene.
Evaluering: Gjennom brev til den enkelte kursansvarlige har de kursansvarlige blitt gjort
oppmerksom på tiltakene som er vedtatt i handlingsplanen. I følge oppfølgingsplanen skulle
de tre øverste punktene også vært tatt opp på studieårsmøter våren 2012. På grunn av
vakanser i studieseksjonen ble det ikke avholdt studieårsmøter våren 2012. Våren 2013 ble
det avholdt studieårsmøter der læringsmålene ble gjennomgått, men tema om hvor vidt EUretten, EMK-retten og andre internasjonale rettskilder har en adekvat plass i studietilbudet
ble ikke tatt opp. Til tross for at kursansvarlige tidligere ble gjort oppmerksom på tiltakene
kan det tenkes at disse punktene ikke punktene hverken ble fulgt opp av den enkelte
kursansvarlige eller har ført til store endringer. Disse punktene bør dermed følges opp videre
i neste planperiode.


Vurdere om et emne undervist på engelsk eller andre fremmedspråk bør inngå som
obligatorisk del av mastergraden.
Evaluering: I følge oppfølgingsplanen skulle dette legges frem for uttale til SU høsten 2012.
Høsten 2013 ble dette muntlig drøftet både i SU og i fakultetsstyret i forbindelse med
presentasjonen av spesialemneevalueringen. I begge fora kom det fram at man ønsker at
akkurat dette skal inngå i arbeidet med (eventuell) ny studiemodell. Tiltaket bør dermed
videreføres i den nye handlingsplanen.


Utrede oppretting av et nytt spesialemne som legger opp til aktiv deltagelse fra både
norske og innreisende studenter.
Evaluering: En så for seg at et slikt emne for eksempel kunne være en videreutvikling av
forelesningene «Exploring the Norwegian Legal Culture» som fra høsten 2011 har blitt tilbudt
til de internasjonale studentene. SU drøftet i september 2011 et notat om erfaringene fra den
første runden med disse ikke-studiepoenggivende introduksjonsforelesningene. SU ble bedt
om å ta stilling til om det var ønskelig å sette i gang en prosess for å utvide
forelesningstilbudet til å bli et spesialemne på 10 studiepoeng. SU var positiv til å utvide
antallet forelesningstimer noe, men ettersom SU på daværende tidspunkt ikke ønsket at det
skulle settes i gang en prosess for å utvikle dette til et studiepoenggivende spesialemne, ble
ideen lagt på is. Jørn Øyrehagen Sunde holder de nevnte forelesningene, og har meldt at
dersom han alene skal ha kursansvar for et spesialemne som er videreutviklet fra
introduksjonsforelesningene vil det på grunn av andre forpliktelser ikke være aktuelt med
oppstart før i høstsemesteret 2015.
På vårsemesteret 2013, ble emnet JUS284-2-A Current theories and perspectives in
Criminology opprettet, og både norske og innreisende studenter deltok i emnet. Emnet var
kun tilbudt den ene gangen, men det har vært nevnt at det ville vurderes om emnet kan tilbys
igjen ved en senere anledning av en intern ansatt ved fakultetet. Det vil være avhengig av
om man har de relevante ressurser.
I løpet av høstsemesteret 2013 har flere av de vitenskapelige ansatte ved fakultetet kommet
med et ønske om å opprette et nytt engelsk spesialemne. Så langt har JUS285-2-A EU and
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EEA Procurement Law kommet på plass, og skal undervises på vårsemesteret 2014, men
det er flere som er under utarbeidelse.
Disse emnene er åpne for både norske og innreisende studenter. Fakultetet bør fortsette
med å fremme disse emnene overfor de norske studentene for å sikre en god deltakelse av
norske i de engelske emnene. Dette skjer blant annet gjennom informasjonsmøtet om
5. studieåret som arrangeres hvert år i september, der alle emnene presenteres til de norske
studentene.


Utarbeide rutiner for at internasjonale forskere som kommer til fakultetet i andre
ærend blir vurdert som aktuelle for å holde forelesning for studentene.
Status fra forrige løypemelding: Dette er et område som enda ikke har funnet sin løsning. I
følge oppfølgingsplanen er det nødvendig at det utvikles en «ryggmargsrefleks» for å
vurdere om det er aktuelt med forelesning for studentene, hos alle som inviterer
internasjonale forskere. Hvordan man kan oppnå dette vites pr i dag ikke. Det er også en
tilbakevendende utfordring at det er lavt oppmøte på gjesteforelesninger med mindre
forelesningen integreres i, eller knyttes til den vanlige undervisningen. For at forelesningen
skal kunne integreres i, eller knyttes til den vanlige undervisningen er det en forutsetning at
det planlegges i svært god tid.
Evaluering:
Stikkord: Det kan være en omstendelig prosess å måtte ta en vurdering på hver
innkommende internasjonale gjest, særlig de som kommer for avgrensete gjøremål som
disputaser eller midtveisevalueringer. Gjester som kommer for å delta på seminar eller
workshop derimot, skal oftest holde en presentasjon i den forbindelse, og disse er ofte åpne
for studenter. Det må vurderes om det er mer hensiktsmessig å gjøre dette til hovedarena for
studentenes deltakelse, heller enn å sette opp egne forelesninger. Kunngjøring av hva som
er åpent for studenter av forskningsvirksomhet kan antakelig bedres markant. En tredje
gruppe innkommende internasjonale forskere er gjesteforskere som skal være ved fakultetet
i flere uker/måneder. Her ligger det nok et større potensiale for å få satt opp egne
forelesninger, siden man da har et helt annet tidsaspekt. Da har man fortsatt utfordringen
med å sikre et godt oppmøte fra studentene, med mindre man klarer å supplere
forelesningene med gjesteforelesningen. Å få gjennomført dette vil best kunne organiseres
dersom det er samme forskergruppe som inviterer gjesten og har ansvaret for faget der
gjesteforelesningen kan gå inn.


Videreutvikle internasjonal uke med sikte på internasjonalt fokus også i den
obligatoriske undervisningen denne uken.
Evaluering: I tillegg til at de kursansvarlige høsten 2012 fikk brev om tiltakene som ble
vedtatt i handlingsplanen, skulle dette punktet ifølge oppfølgingsplanen også tas opp på de
tidligere nevnte studieårsmøtene som ikke ble avholdt våren 2012. I september 2012 ble det
istedet sendt et påminningsbrev til de kursansvarlige for emnene som har undervisning i
uke 3. Flere av emnene som har undervisning i uke 3 er emner som uansett har et naturlig
internasjonalt fokus.

Mål: Styrke mottaksapparatet og integreringen av innreisende utvekslingsstudenter ved å
 Kartlegge vellykkede opplegg ved andre juridiske fakultet.
Evaluering: Det har ikke blitt gjort en systematisk kartlegging av opplegget ved andre
juridiske fakultet, men den eller de som deltar på de årlige møtene i nettverkene som
fakultetet er medlem av, er oppmerksom på å ta med seg gode ideer fra partneruniversitet.
Etter inspirasjon fra andre universitet har de internasjonale studentene fra og med høsten
2011 blitt samlet før eksamensperioden hvert semester for å få informasjon om den praktiske
gjennomføringen av eksamen. Det har også blitt holdt en samling med introduksjon til Mi side
og Kark før første oppgaveinnlevering. Fakultetet skal, ved å fortsatt være representert på de
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årlige nettverksmøtene, fortsette med å ta med seg de gode erfaringene fra andre
partnerinstitusjoner for å forbedre tilbudet til innreisende studenter.
 Tilrettelegge for et introduksjonskurs i norsk rett.
Evaluering: Fra og med høsten 2011 har professor Jørn Øyrehagen Sunde holdt
introduksjonsforelesningene «Exploring the Norwegian Legal Culture» for internasjonale
studenter. Forelesningene har blitt holdt hvert semester siden, og det er stort oppmøte og
gode tilbakemeldinger fra de internasjonale studentene. Kurset er ikke obligatorisk, og ikke
studiepoenggivende. Høsten 2011 var introduksjonskurset på to forelesninger à 2x45
minutter. De påfølgende semestrene ble tilbudet utvidet til tre forelesninger à 2x45 minutter.
Det ble tidligere drøftet om emnet skulle tilbys i emneporteføljen som et poenggivende
spesialemne, men Studieutvalget var da kun positiv til å utvide antallet forelesningstimer noe,
men ikke ønsket at det skulle settes i gang en prosess for å utvikle dette videre. I tillegg
nevnte Sunde at dersom han alene skulle ha kursansvar for et spesialemne som er
videreutviklet fra introduksjonsforelesningene ville det på grunn av andre forpliktelser ikke
være aktuelt med oppstart før i høstsemesteret 2015. Fakultetet bør vurdere i neste
handlingsplanperiode om introduksjonskurset skal fortsette som et relativt kort og ikke
poenggivende emne, eller om det heller skal tilbys som et poenggivende spesialemne.


Evaluere fadderopplegget og det sosiale programmet for innreisende studenter og
vurdere mulige forbedringer.
Evaluering: ELSA har ansvar for fadderuken og det utenom-faglige sosiale opplegget for
innreisende studenter. I løpet av handlingsplanperioden har administrasjonen hatt møter
med ELSA i forkant av semestrene for å fordele ansvar rundt mottaket av innreisende
studenter. Fadderprogrammet for innreisende studenter fortsetter å følge programmet for de
norske studentene for å integrere de innreisende så godt som mulig. Ut ifra de
tilbakemeldingene både fakultetet og ELSA har mottatt, er det fortsatt rom for forbedringer
når det gjelder integrering av innreisende studenter blant de norsk. Fadderne har overtatt
ansvaret for omvisning på fakultetet på dag 1 av fadderprogrammet. ELSA fortsetter å være
representert på informasjonsmøtet ved semesterstart ved fakultetet. Av forbedringer som har
skjedd fra 2012 kan det nevnes at det i samarbeid mellom ELSA og administrasjonen ble
sendt en e-post til alle innreisende studenter før semesterstart, både for å presentere ELSA
og for å minne om datoer for viktige aktiviteter de første ukene av semesteret. ELSA
opprettet også en Facebook-gruppe der alle interesserte kunne melde seg for å være
informert om ulike aktiviteter. ELSA var dessuten representert på «A Guide to Norwegian
Student Life» som var en del av semesterstartprogrammet i regi av Studieadministrativ
avdeling, og som hadde som mål å presentere fadderuken og hva den inneholder til
innreisende studenter. Dette tiltaket ble dessverre nedlagt av Studieadministrativ avdeling fra
høstsemesteret 2013. Til semesterstart 2013 hadde ELSA også utarbeidet en «flyer» om
fadderuken som de distribuerte til fadderbarna. Flyeren var ment som en guide til
fadderuken, og ellers til å være student i Bergen. Grunnet redusert kapasitet hos
administrativt ansvarlig for innreisende studenter ved fakultetet, har oppfølging og evaluering
av det sosiale programmet ikke vært optimalt, og det ikke har alltid vært faste møter som
nevnt i oppfølgingsplanen. Fakultetet bør jobbe videre med ytterligere forbedringer i
samarbeid med ELSA for den kommende handlingsplanperioden.


Tilrettelegge for at undervisningen i engelskspråklige spesialemner i fremtiden i større
grad gis av fast ansatte ved fakultetet ved oppmuntring til økt internasjonalt
undervisnings- og forskningssamarbeid og tilbud om språkopplæring.
Evaluering: I følge oppfølgingsplanen skulle planer og muligheter for å tilby
engelskspråklige spesialemner tas opp i dekanatets medarbeidersamtaler med den enkelte
tilsatte. Dette ble tatt opp der det ble naturlig, og det ble identifisert med den enkelte
vitenskapelige ansatt om hvor vidt det kunne vært aktuelt å opprette et engelsk spesialemne.
Identifisering av behov for språkopplæring ble også påbegynt i den enkeltes
medarbeidersamtale, og blir fulgt opp.
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Hva gjelder tilbud om språkopplæring har fakultetet tidligere forespurt University of Aberdeen
om de har mulighet til å tilby engelskkurs. Språksenteret ved University of Aberdeen var
positive til dette, og den første gruppen ansatte (fire personer) gjennomførte en ukes
intensivt språkkurs i Aberdeen i juni 2012. En ny gruppe (syv personer) dro til Aberdeen i
midten av oktober 2012. Disse første to gruppene har bestått av administrativt ansatte.
Basert på erfaringene fra de første rundene med språkkurs vil en vurdere om dette er et
tilbud en vil videreføre for fremtiden, og eventuelt også tilby til vitenskapelig ansatte. Det ble
søkt om Erasmus Staff Mobility-midler til delvis dekking av kostnadene ved språkkurset i
både juni og oktober. Per evalueringstidspunkt vites ikke konkret om hvor vidt det tilbudet er
vurdert som fortsatt aktuelt til både administrative og vitenskapelige ansatte i fremtiden.


Evaluere dagens spesialemneportefølje med fokus på om noen av de eksisterende
emnene kan undervises på engelsk istedenfor på norsk og om det finnes emner på
norsk og engelsk som er overlappende.
Evaluering: I følge oppfølgingsplanen skulle dette inkluderes i spesialemneevalueringen
som skulle utføres av arbeidsgruppen som holder på med programevaluering av
masterstudiet i rettsvitenskap. Dette temaet har nok ikke vært spesifikt kommentert i
evalueringen av spesialemneporteføljen, men det bør merkes at det alltid er, ved opprettelse
av et spesialemne, lagt til grunn at det ikke blir overlapping med andre emner. Det bør også
merkes at de fleste av de siste emnene som ble opprettet, tilbys på engelsk.

Mål: Øke andelen norske studenter på de engelskspråklige spesialemnene ved å:


Integrere forelesninger fra de engelskspråklige spesialemnene i de obligatoriske
emnene der dette er mulig og relevant.
Evaluering: I følge oppfølgingsplanen skulle dette vært tatt opp med de kursansvarlige på
studieårsmøtene våren 2012. Som nevnt ble det på grunn av vakanser ikke avholdt
studieårsmøter våren 2012. Studieårsvise møter ble arrangert våren 2013, men dette tiltaket
ble ikke fulgt opp. Det gjenstår også å identifisere aktuelle koblinger mellom obligatoriske
emner og spesialemner.
 Påse at de engelskspråklige spesialemnene blir tilfredsstillende presentert på
informasjonsmøtet om 5. studieår, til tross for at de kursansvarlige ofte ikke har
mulighet til å være til stede.
Evaluering: På informasjonsmøtene om 5. studieår høsten 2012 og 2013, ble det i den
generelle informasjonen lagt tydelig vekt på at det både er mulig og lurt å tilegne seg
kunnskap om juridisk engelsk gjennom å velge et spesialemne som blir undervist på engelsk.
Alle presentatører var på forhånd bedt om å i tillegg til å fortelle om eget emne, også trekke
frem engelskspråklige emner som kunne være en heldig kombinasjon med eller alternativ til
emnet de presenterte. Mange av presentatørene fulgte oppfordringen og trakk frem
engelskspråklige emner. I tillegg var alle spesialemner som ikke ble presentert i løpet av
dagen listet opp på baksiden av programmet slik at det gikk frem at disse også tilbys, selv
om de ikke hadde egen presentasjon i løpet av dagen. Disse tiltakene vil videreføres på
fremtidige informasjonsdager om 5. studieår. Fakultetet bør fortsette med arbeidet rundt
dette, og også vurdere om det finnes andre måter å «markedsføre» de emnene som ikke blir
muntlig presentert.

Mål: Sikre at studentene får anledning til å studere ved gode institusjoner i utlandet ved å:


Kvalitetssikre utvekslingstilbudet gjennom kontinuerlig oppdatering og utvikling av
avtaleporteføljen.
Evaluering: Dette gjøres kontinuerlig. Før hver inngåelse av nye avtaler blir det gjort en
nøye vurdering av tilbudet studentene våre vil få ved det aktuelle universitetet, basert på
tilgjengelig informasjon om både mottaksapparat og fagtilbud. Hver høst blir det også foretatt
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en gjennomgang av avtaleporteføljen med fokus på om det er aktuelt ikke å fornye noen av
avtalene som går ut det neste året, sammen med en oppsummering av utviklingen som har
skjedd det siste året og av hva som er under arbeid. Alle studenter blir bedt om å skrive en
rapport etter endt utenlandsopphold. Rapportene leses nøye. Kritiske tilbakemeldinger blir
fulgt opp i de tilfellene det anses å være nødvendig. I løpet av handlingsplanperioden ble
avtaleporteføljen godt kvalitetssikret, oppdatert og utviklet. Den jobben skal videreføres i
neste planperiode.


Utvide avtaleporteføljen i Tyskland til å også omfatte avtaler som åpner for at
studentene våre kan komme inn på LLM-studium i for eksempel Berlin (Freie),
München, Heidelberg og Freiburg.
Evaluering: Våren 2012 ble det signert avtale om LLM-utveksling til Universität des
Saarlandes i Tyskland. Fakultetet inngikk en avtale om LLM-utveksling til Freie Universität
Berlin våren 2013. Så langt har kun en student benyttet seg av LLM-avtalen med Universität
des Saarlandes. Det gjenstår å se om LLM-avtalen til Freie Universität Berlin blir brukt i
neste handlingsplanperiode. På evalueringstidspunkt er det ikke påbegynt noen diskusjoner
med München, Heidelberg eller Freiburg, men det kan være et ønske om å videreføre tiltaket
i neste handlingsplanperiode.


Opprette utvekslingsavtaler med universitet i særlig Kina, Singapore, USA og
Canada.
Evaluering:
Kina: Høsten 2011 ble det signert avtaler som legger til rette for studentutveksling til
China University of Political Science and Law og Renmin University, begge i Beijing, i tillegg
til at et besøk til Fudan University Shanghai førte til at også jusstudenter nå kan utveksle
gjennom den allerede eksisterende avtalen mellom UiB og Fudan. Høsten 2012 ble det
signert en avtale med China Foreign Affairs University, men denne avtalen åpner kun for
studenter som kan kinesisk. Denne ble signert hovedsakelig for at ph.d. studenter derfra skal
kunne komme til Bergen.
Singapore: Høsten 2011 hadde fakultetet besøk fra National University of Singapore, og
drøftelser om mulig studentutvekslingsavtale fant sted. På grunn av skifte av dekan for
internasjonale relasjoner ved National University of Singapore var det ikke kommet til noen
konklusjon enda. Høsten 2013 fikk fakultetet nytt besøk fra NUS, og diskusjonene ble tatt
opp igjen, blant annet om å vurdere igjen mulighet for utveksling av våre studenter dit
gjennom den sentrale UiB avtalen, samt å vurdere mulighetene for å inngå en LLM-avtalen.
Av kapasitetsgrunner har ikke fakultetet rukket å følge dette opp enda på
evalueringstidspunktet, men dialogen med NUS vil fortsette.
USA: En delegasjon fra fakultetet besøkte flere universitet i USA i mars 2012 og
november 2012. Under besøket i mars 2012 var det dialog om nye utvekslingsavtaler med
American University Washington College of Law og ved University of Minnesota. Under
reisen i november 2012 ble det innledet dialog med University of Colorado at Boulder og
University of Chicago. Besøket på Chicago Law School vil ikke lede til avtale om
studentutveksling i overskuelig fremtid, men har åpnet opp for forskningsopphold for
fakultetets ph.d.-kandidater og andre forskere. Besøket til University of Colorado at Boulder
ser ikke ut til å resultere i avtale om studentutveksling med det første, men det er etablert
kjennskap til hverandres sterke fagmiljø innenfor energi- og miljørett.
Våren 2013 signerte fakultetet en avtale med Penn State University (avtalen omfatter både
utveksling uten skolepenger og LLM).
En delegasjon fra fakultetet deltok på den store utdanningskonferansen NAFSA i St. Louis
våren 2013. I løpet av NAFSA hadde delegasjonen møter med representanter fra
Washington College of Law, University of Minnesota, Penn State University, University of
Illinois at Champaign og University of Charlotte. Det er ikke kommet til konklusjoner enda
med American University Washington College of Law, men dekan tok opp igjen dialogen ved
et besøk til Washington i november 2013. Det ligger an til at det i løpet av det nærmeste året,
eller årene, vil bli signert studentutvekslingsavtaler på fakultetsnivå med University of Illinois
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at Champagne, University of Charlotte og Washington College of Law. Videre er det nå
inngått en avtale om opptak til LLM-program med reduserte skolepenger ved University of
Minnesota, og signert avtale om opptak til LLM-program ved Hamline University.
Canada: Våren 2012 signerte fakultetet en avtale med The Faculty of Law ved The
University of Western Ontario (“Western Law”).
En delegasjon fra fakultetet reiste til Canada på CBIE (Canadian Bureau for International
Education) konferanse i Vancouver i november 2013. CBIE vil være en nyttig arena både for
å knytte nye kontakter og for å få møtt mange potensielle partnere i løpet av kort tid. Det er
også planlagt besøk til University of British Columbia i Vancouver, samt University of Alberta,
der mulighet for utvekslingsavtaler skal diskuteres, samt for forskningssamarbeid.
Til tross for at fakultetet har inngått en del flere nye avtaler med de overnevnte landene i
planperioden, sier ikke fakultetet seg ferdig med disse. Det er derfor et ønske om å fortsette
arbeidet med disse i neste planperiode.


Sikre god implementering av nyopprettet avtale med NRU-HSE, Russland. Herunder
kartlegge finansieringsmuligheter for studenter fra Russland til Norge.
Evaluering: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) lyste høsten 2011 ut midler
innenfor samarbeidsprogrammet med Russland for perioden 2011-2015. Fakultetet leverte
en prosjektsøknad som blant annet inkluderte stipend til studentutveksling. Søknaden ble
evaluert til å være støtteverdig, men nådde ikke opp i konkurransen blant søkerne.
I midten av september 2012 hadde SIU ny søknadsfrist for midler til mindre
samarbeidsprosjekt som skulle finne sted innen utgangen av 2013, og fakultetet leverte på
nytt søknad som blant annet inkluderte studentstipend. Søknaden ble innvilget, og våren
2013 ble det lyst ut fire studentstipend for russiske studenter fra to av fakultetets russiske
partneruniversitet i Moskva og Kaliningrad, med interesse for energi- og miljørett. Studentene
befinner seg i Bergen høsten 2013. Workshopen det også ble tildelt midler til og som
opprinnelig var planlagt for våren 2013, ble gjennomført høsten 2013 i Kaliningrad: «Current
issues of Energy Law».
I tillegg leverte fakultetet i juni 2013 to søknader om støtte til videre samarbeid med
Russland ved SIUs utlysning av midler. Begge dreier seg om samarbeid innenfor energi- og
miljørett. Fakultetet ble tildelt støtte til «begrensede aktiviteter» med søknadsramme
NOK 300 000 for å videreføre utlysning av studentstipend for russiske studenter. Dette vil
implementeres i neste handlingsperiode.
Fakultetet fikk også innvilget SPIRE-midler fra UiB for å invitere forskere fra NRU-HSE til
workshopen i strafferett som fakultetet var vertskap for våren 2013.
Det er ønskelig å fortsette arbeidet med Russland i neste planperiode.
 Videreutvikle og forbedre informasjonen om utveksling på fakultetets nettsider
Evaluering: Det har skjedd noen forbedringer på dette området, blant annet er rapporter fra
tidligere utvekslingsstudenter gjort lettere tilgjengelig ved at de legges ut i fillageret på Mi
side og informasjonen om søknad om forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning av
utenlandsopphold er oppdatert og utdypet. Informasjonen om den enkelte
utvekslingsavtale/det enkelte partneruniversitet er også blitt bedre, men har fortsatt
forbedringspotensial. Det vil kreve et stort løft å bringe dette opp på ideelt nivå, og dette er et
arbeid som det så langt ikke har vært tid til å prioritere.
Mål: Tilrettelegge for å etablere et LLM-program ved å:
 Utrede alle sider rundt oppretting av LLM-program.
Evaluering: Ut over de utredninger som ble gjort i løpet av studieåret 2009/2010 der det
blant annet ble sendt ut oppfordring til fagmiljøet om å komme med forslag til tematisk
innhold for eventuelle LLM-grader, og en kartlegging av kostnader knyttet til etablering og
drift av slikt studieprogram, er det ikke gjort noe under dette punktet. Styret konkluderte i
2009 med at etablering av et eller flere LLM-program avhenger av ressurssituasjonen ved

Side 52

fakultetet, og at det er en forutsetning for oppretting at både personalsituasjonen og den
økonomiske situasjonen tillater det. Det vil ikke bli gjort nærmere utredninger før dekanatet
eller fakultetsstyret gir signal om at ressurssituasjonen tillater oppretting av LLM-program.
Dette er noe som kan vurderes nærmere i neste planperiode, og ved arbeidet med
(eventuell) ny studiemodell.
Mål: Styrke internasjonaliseringen i ph.d.-programmet ved å:
 Etablere flere samarbeidsavtaler som inkluderer utveksling på ph.d.-nivå. (dekan og
administrasjonen)
Evaluering: Så langt i planperioden er ph.d.-nivået inkludert i de nye samarbeidsavtalene
som er inngått med de to tidligere nevnte universitetene i Beijing. I tillegg har utveksling på
ph.d.-nivå også vært drøftet i de innledende samtalene som er holdt med amerikanske
universitet våren 2012. På evalueringstidspunkt er det ikke kommet flere avtaler om
utveksling på ph.d.-nivå utover de to overnevnte kinesiske universitetene.


Videreutvikling av det nordiske samarbeidet innen forskerutdanningen.
(forskerskoleleder og visedekan)
Evaluering: Samarbeidet med de andre nordiske doktorgradsgivende institusjonene innen
juss er videreført fra 2011. Fakultetet har vært representert på møtene som har vært avholdt
her, senest i september 2012. En felles nettside for annonsering av ph.d.-kurs er nå aktiv,
koordinert av Uppsala Universitet.


Klargjøre i oppstartsamtale at det er et veilederansvar å motivere til og å legge til rette
for utenlandsopphold som innebærer kontakt med utenlandske forskningsmiljø.
(forskerskoleleder)
Evaluering: Dette er inkorporert i opplegget for oppstartsamtalen fra og med høstsemesteret
2011.
 Fokusere på verdien av utenlandsopphold i ph.d.-kandidatens medarbeidersamtale.
Evaluering: Dette er inkorporert i opplegget for medarbeidersamtalen fra og med
høstsemesteret 2011.


Utarbeide evalueringskriterier for godskriving av deltakelse på språkkurs i den nye
forskerskolen. (FU).
Evaluering: Et forslag til retningslinjer var planlagt lagt frem for FU innen utgangen av 2012.
Dette er ikke gjort. Det ble tatt en vurdering av leder for ph.d.-programmet i samråd med
forskningsdekan, og man kom frem til at det ikke var hensiktsmessig å utvikle retningslinjer
enda. Fakultetet har ingen erfaring med slike søknader. Stipendiatene har derfor i 2012 fått
melding om at språkkurs kan gi studiepoenguttelling, men da gradert uttelling, altså ikke
samme uttelling som et kurs med rent faglig innhold.


Utarbeide oversikter over hvor det finnes tilfredsstillende engelskspråklig
undervisning for internasjonale ph.d.-kandidater som er tatt opp på ph.d.-programmet
i rettsvitenskap.
Evaluering: Sett i sammenheng med opprettelsen av den nye nettressursen for
forskerutdanningskurs bør det nå bli lettere å orientere seg i kurstilbudet. I tillegg bør
arbeidet med å utarbeide oversikter fortsette, ettersom man må sikre et tilfredsstillende
alternativ for Grunnlinjen for fakultetets engelskspråklige stipendiater. Et alternativt opplegg
er nå gjennomført av en av de engelskspråklige kandidatene, som har hatt et vellykket
opphold i Leicester høst 2013.

Internasjonalisering av forskning
Mål: Øke muligheten for den enkelte til å delta i den internasjonale rettsvitenskapelige
debatten ved å:
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Kartlegge eksisterende samarbeid med nordiske land og finne ut hvor samarbeidet
bør styrkes.
Kartlegge finansieringskilder for avholdelse av nordiske seminar.
Ta initiativ til å etablere nordiske nettverk innenfor rettsområder som ikke har slikt
forum for arbeidspresentasjoner.

Status fra forrige løypemelding: Tiltakene over var ikke iverksatt pr september 2012. Det
var planer om å holde et forskergruppeledermøte i løpet av høsten 2012 der en vil drøfte
punktene over.
Evaluering: Kartlegging av finansieringskilder for avholdelse av nordiske seminar er delvis
utført. Planen om å holde et forskergruppeledermøte i løpet av høsten 2012 der en ville
drøfte punktene over, er ikke gjennomført. Fakultetet bør videreføre de nevnte tiltakene i
kommende planperiode.



Kartlegge hvilke universitet en ønsker forskningssamarbeid med innenfor
strategiplanens satsingsområder. Bidra til dette gjennom nye avtaler om
studentutveksling der dette er mulig.
Status fra forrige løypemelding: Innenfor strafferett er det opprettet kontakt med Robina
Institute ved University of Minnesota. I tillegg er samarbeidsavtalen som er inngått med
Renmin University i Beijing særlig relevant for strafferettsmiljøet ettersom juridisk fakultet ved
Renmin University har et senter for fremragende forskning innenfor strafferett. Kontakten
med Renmin University er svært relevant også for satsingsområdet konkurranserett.
Deltagelsen i prosjektet Nordic Restatement of Contract Law er sentralt når det gjelder
internasjonalt forskningssamarbeid innenfor formuerett.
Evaluering: [De oppnådde resultatene vurderes som tilfredsstillende, men bør videreutvikles
i kommende planperiode. Hva med konkurranseretts-satsingen og internasjonalt
forskningssamarbeid? Skal det sies noe eksplisitt her?] Professor II fra Danmark skal være
på plass per 1. januar 2014.
 Avsette midler til reiser og legge sterkere føringer på prioritering av søknader.
Søknader om reisestøtte til reiser som bidrar til nettverk for flere enn én enkelt forsker
skal prioriteres. Videre skal søknader om støtte til opphold av lengre varighet
prioriteres fremfor søknader om støtte til opphold av kortere varighet.
Status fra forrige løypemelding: Tiltaket er iverksatt, men det har så langt ikke vært
nødvendig å foreta harde prioriteringer mellom søknader om reisestøtte.
Evaluering: I løpet av handlingsplanperioden har omfanget av reiseaktiviteter og
nettverksbygging vært økende.


Legge til rette for at flere benytter seg av Erasmus Staff Mobility ved at det informeres
mer aktivt om mulighetene for kortere utenlandsopphold for vitenskapelig tilsatte
gjennom Erasmus Teaching Mobility.
Status fra forrige løypemelding: Det sendes ut melding via Fakultetsnytt i forkant av de
halvårlige søknadsfristene for midler til Erasmus lærerutveksling. Før søknadsfristen vår
2012 var det også fattet en dekanbeslutning som klargjør hvilke grupper ansatte som tilbys
erasmusutveksling og på hvilke premisser. Denne sendes ut sammen med melding i
Fakultetsnytt. Det er også lagt til informasjon om muligheten for utenlandsopphold gjennom
erasmus på nettsiden med oversikt over eksterne finansieringskilder. Så langt i
handlingsplanperioden er det én vitenskapelig tilsatt som har benyttet seg av tilbudet om
erasmusutveksling. En av årsakene til at det ikke er høyere interesse for denne ordningen er
trolig at reiseønsker og reisebehov så langt har kunnet realiseres gjennom tildeling av
ordinær reisestøtte.
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Evaluering: Selv om reiseaktivitetene finansieres fra andre kilder enn Erasmus-midler, bør
omfanget av Erasmus lærerutveksling økes. Det bør også i større grad motiveres til å
benytte seg av denne ordningen.
Mål: Stimulere til å invitere internasjonale vitenskapelige gjester ved å:



Avsette midler til invitasjon av internasjonale vitenskapelige gjester.
Tilrettelegge for at forskergruppelederne kan invitere internasjonale kapasiteter
gjennom prioritering av små driftsmidler til slike søknader.
Status fra forrige løypemelding: Disse tiltakene er iverksatt gjennom utdeling av små
driftsmidler. Det er også satt av noe midler over grunnbudsjettet.
Evaluering: I løpet av handlingsplanperioden har omfanget av internasjonale vitenskapelige
gjester vært økende.


Videreutvikle rutinene for mottak av internasjonale vitenskapelige gjester, slik at disse
ivaretar alle sider ved gjestens faglige og sosiale behov.
Status fra forrige løypemelding: Rutinene for mottak av internasjonale vitenskapelige
gjester er videreutviklet. Det gjenstår fortsatt noe før det kan sies at alle sosiale behov
ivaretas.


Evaluering:[Fakultetet vurderer rutinene for mottak som tilfredsstillende] Vurdere
muligheten for at vitenskapelige gjester kan få tjene som undervisningsressurs i det
obligatoriske studiet.
Status fra forrige løypemelding/Evaluering: Forskningsdekanen vurderer dette
fortløpende, men det er vanskelig å få til i praksis dersom det ikke planlegges i svært god tid.
Gjesteforskere har blitt brukt i undervisningen i noen få tilfeller i 2012.
Mål: Styrke språkkompetansen til ansatte ved å:


Implementere JUSISP-prosjektet ”Tilrettelegging og kvalitetssikring av
internasjonalisering av juridisk forskning” på en god måte, herunder utvikling av
rutiner for hvordan internasjonale stipendiaters språklige tilleggskompetanse kan
benyttes som del av arbeidsplikten, for eksempel til språkvask og annen støtte i
forbindelse med publisering i internasjonale publiseringskanaler.
Status fra forrige løypemelding: Håndbok om hvordan man går frem for å få publisert i
ulike kanaler er under utarbeiding. I tillegg er en spørreundersøkelse om publisering og
publiseringskanaler under utarbeiding i samarbeid med biblioteket. Rutiner for bruk av
internasjonale stipendiaters språklige tilleggskompetanse som del av arbeidsplikten er ikke
utviklet enda, blant annet fordi tidsplanen for pliktarbeidet til stipendiatene som for tiden er
aktuelle, kommer senere i stipendiatperioden.
Evaluering: Rutiner for bruk av internasjonale stipendiaters språklige tilleggskompetanse
bør videreutvikles. Når JUSISP-prosjektet ferdigstilles i 2014, bør resultatene evalueres.


Tilby språkkurs både for administrativt og vitenskapelig ansatte, både UiB-interne
kurs og eksterne kurs.

Status fra forrige løypemelding/Evaluering: Informasjon om UiBs tilbud om engelskkurs
formidles jevnlig gjennom Fakultetsnytt. I tillegg har det blitt organisert språkopplæring i
norsk for tre utenlandske vitenskapelige medarbeidere, lokalt ved fakultetet. Dette ble
gjennomført ved hjelp av universitetslektor/stipendiat fra Humanistisk fakultet.
Opplæringstilbudet var målrettet og relevant, og anses som svært vellykket.


Undersøke om noen av våre britiske samarbeidspartnere har engelskkurs som vi kan
gjøre avtale om at våre ansatte kan få benytte.
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Legge til rette for at flere administrativt ansatte benytter seg av Erasmus Staff Mobility
ved at det utarbeides ferdige opplegg for språkopplæring gjennom Erasmus Training
Mobility.
Status fra forrige løypemelding: Fakultetet har forespurt University of Aberdeen om de har
mulighet til å tilby engelskkurs. Språksenteret ved University of Aberdeen var positive til
dette, og den første gruppen ansatte (fire personer) gjennomførte en ukes intensivt
språkkurs i Aberdeen i juni 2012. En ny gruppe (syv personer) drar til Aberdeen i midten av
oktober 2012. Disse første to gruppene har bestått av administrativt ansatte. Det er søkt om
Erasmus Staff Mobility-midler til delvis dekking av kostnadene ved språkkurset i både juni og
oktober.
Evaluering: Basert på erfaringene fra de første rundene med språkkurs vil en vurdere om
dette er et tilbud en vil videreføre for fremtiden, og eventuelt også tilby til vitenskapelig
ansatte.
Tilbake til sakslisten
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Sak 69/13
Forslag til endringer i emnebeskrivelsen på JUR640 Planrett
Følgende tekst foreslås legges til under punktet «vurdering»:

For studentar som ikkje består avsluttande eksamen på kurset, vert det tilbydd
kontinuasjonseksamen i påfølgande semester.

I tillegg til dette foreslås det at det legges til et nytt punkt i emnebeskrivelsen:
Obligatoriske krav

Det vert stilt krav til 60 % oppmøte på undervisninga for å kunne avlegge eksamen.
I løpet av kurset skal ei obligatorisk oppgåve besvarast og leverast inn. Tidsramma vert angitt
i kurset. Oppgåva må vere godkjend for at studenten kan avlegge eksamen. Studentar som ikkje får
oppgåva si godkjent, vil få sjanse til ei ny vurdering same semester.

Kursgodkjenning, altså bestått oppmøte og oppgåve, gjeld i ett semester etter kursets slutt.

Tilbake til sakslisten
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Sak 70/13
JUS261‐2‐A Konfliktmekling: Endring i emnebeskrivelse
Det har i lengre tid vært praksis å regne fravær for kursets to bolker samlet, altså ikke slik som
emnebeskrivelsen nå sier: "80 % oppmøte i hver av kursets deler". Det foreslås derfor å endre
emnebeskrivelsen slik at det som står der reflekterer praksis.
Det foreslås også å senke oppmøtekravet til 75 % slik at det gjør det mulig å være fraværende en hel
dag i bolk 1 (fire timer) og en hel dag i bolk 2 (seks timer).
Følgende tekst står nå under overskriften «Obligatoriske arbeidskrav»:

Tre notater á ca 900 ord skal leveres i kursets første del. To av tre notater skal være
bestått.
80 % oppmøte i hver av kursets to deler.
Foreslås endret til:

Tre notater á ca 900 ord skal leveres i kursets første del. To av tre notater skal være
bestått.
Det stilles krav til 75 % oppmøte på undervisningen.
Det kreves både godkjente notater og godkjent oppmøte på undervisningen for å kunne
gå opp til eksamen.
Spørretimen på slutten av kurset (to timer) er ikke obligatorisk.
Forslag til vedtak:
Formuleringen av obligatoriske arbeidskrav endres som foreslått.
Endringene gjøres gjeldende fra studieåret 2014/2015.

Tilbake til sakslisten

Side 58

Side 59

Side 60

Side 61

Tilbake til sakslisten
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Tilbake til sakslisten
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Sak 73/13
JUS262‐2‐A Trygderett
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Tilbake til sakslisten
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Sak 74/13
JUS399 Masteroppgaver: Kvalitetstiltak, undervisning mm
I sitt møte den 5. november 2013 fikk studieutvalget seg forelagt et forslag fra kursansvarlige for
masteroppgavene, Anne Marie Frøseth og Knut Martin Tande. Administrasjonen hadde skrevet
kommentarer til forslaget.
Studieutvalget fattet slikt vedtak i sak 64/13:
1. Studieutvalget slutter seg til målsetningene og synspunktene i notatet fra kursansvarlige
for masteroppgaven.
2. Sak om ressursbruk fra og med høsten 2014 behandles i SU i desember med sikte på
styrebehandling 10. desember.
3. Studieutvalget får seg forelagt:
a. Forslag til ny emnebeskrivelse fra H14
b. Mal for prosjektskisse
c. Instruks for kursansvarlige
Detaljert plan over hva som kan og bør implementeres fra V14, og hva som bør utstå til H14.
Dette vedtaket er nå fulgt opp av studieadministrasjonen og de kursansvarlige, og saken presenteres
igjen for Studieutvalget.
Her presenteres følgende:
‐ Oversikt over ressursbruk
‐ Oppdatert emnebeskrivelse for JUS399 Masteroppgave
‐ Skisse timeplan
‐ Kjøreplan kursansvarlig
‐ Kjøreplan fagansvarlig
‐ Mal for prosjektskisse
‐ Plan for kvalitetshevende tiltak som kan implementeres allerede fra vårsemesteret 2014

På denne bakgrunnen anser studieadministrasjonen at det er tilrådelig å iverksette noen av
tiltakene allerede våren 2014 – vi presiserer at dette ikke innebærer en anbefaling med
hensyn til styrets økonomiske disponering. Videre anser studieadministrasjonen at vi i løpet
av våren 2014 bør utarbeide en plan for videre implementering av tiltakene – fortrinnsvis i
full skala fra høsten 2014.
Forslag til vedtak:
1. Emnebeskrivelse for JUS399 og JUS398 vedtas som foreslått
2. Timeplan for JUS399 og JUS398 vedtas som foreslått
3. Mal for prosjektskisse som foreslått
4. Plan for iverksettelse av tiltakene som foreslått fra V14 og videre
5. Studieutvalget innstiller på at fakultetsstyret vedtar
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a. Ressursrammer for JUS399 og JUS398 som foreslått
b. Kjøreplan (instruks) for kursansvarlig som foreslått
c. Kjøreplan (instruks) for fagansvarlig som foreslått
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Ressursbruk:
I Studieutvalgets møte i november, presenterte dekanen en skisse for ressursbruk. Den er senere gjennomgått av administrasjonen, og framstiller disse
alternativene:

JUS398/JUS399 Masteroppgave ‐ Utkast til ressursberegning (2 alternativer)
Merk følgende forenklinger:
Det er ikke skilt mellom JUS398 (60 sp) oppgave og JUS399 (30 sp).
Ressurser til sensur er ikke tatt med ettersom ressursbruken vil være uendret.
Utgangspunktet ressursbruken per i dag (høst 2013):
Oppgave
Kursansvarlige
Forelesninger
Veiledning

Antall

Enhet
2 semestre
5 faktor (forelesning)
350 studenter

Timer
30
11
10

Totalt antall timer:

Grunnlag og kommentarer
60 Ukjent før høsten 2013
55 11 timer, 4 forelesninger (2+3+3+3 timer)
3 500
3 615

Estimert ressursbruk ved ny ordning for JUS398/JUS399 Masteroppgave
Utgangspunkt: Styrevedtak 43/13
1) Kursansvaret for JUS398/JUS399 godskrives samlet med 30 timer.
2) Oppgaven som koordinator godskrives med 10 timer.
Styrevedtaket er noe uklart formulert, forutsetningene for utregningene nedenfor er forklares under Grunnlag og kommentarer

Alternativ 1: Fast og fleksibel godskriving til fagansvarlige
Oppgave

Antall

Enhet

Timer

Grunnlag og kommentarer
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Kursansvar 30 timer
Forelesninger
Veiledning

2 semestre
5 faktor (forelesning)
350 studenter

Fagansvarlige, fast
Fagansvarlig, fleksibelt tillegg

15 faggrupper
350 studenter

Workshop/Seminargrupper
Totalt antall undervisningstimer:

4,5 faktor (seminar)

30
11
10

Kursansvaret for JUS398/JUS399 godskrives samlet med 30 timer.
JUS399 og JUS398 går over 2 semestere, derfor 2 * 30 for ett helt
studieår.
Kursansvaret forutsettes beregnet som en helhetlig oppgave, ved
60 2 kursansvarlige deles antallet timer mellom dem.
55 Forutsettes uendret
3 500

20
0,5

10 timers godskriving for oppgaven som fagansvarlig
(koordinator). 15 faggrupper, 1 fagansvarlig per gruppe,
godskriving 10 timer per fagansvalig, per semester.
Følgende faste oppgaver inngår: Utarbeide og oppdatere
emnebank, oppdatere edublog for fagområdet, holde fagmøter
ifm påmeldingsfrister høst og vår og svare på henvendelser fra
300 studenter.
175 Foreslått godskriving for arbeid med tildeling av veiledere.

70

Seminar 2 timer faktor 4,5. Estimert 10 studenter per workshop
med utgangspunkt i opprinnelig fordeling av studenter på 15
315 faggrupper ved påmelding for V‐2014.
4 405
22 %

Alternativ 2: Fleksibel godskriving til fagansvarlige
Oppgave

Kursansvar 30 timer

Antall

Enhet

2 semestre

Timer

30

Grunnlag og kommentarer
Kursansvaret for JUS398/JUS399 godskrives samlet med 30 timer.
JUS399 og JUS398 går over 2 semestere, derfor 2 kurs per
studieår.
Kursansvaret forutsettes beregnet som en helhetlig oppgave, ved
60 2 kursansvarlige deles antallet timer mellom dem.
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Forelesninger
Veiledning

Fagansvarlig

Workshop/Seminargrupper
Totalt antall timer:

5 faktor (forelesning)
350 studenter

350 studenter

4,5 seminartimer

19
10

95 Forutsettes uendret
3 500

2

Variabel godskriving for oppgaven som fagansvarlig i 2 timer per
påmeldte student hvert semester.
Følgende oppgaver inngår: Utarbeide og oppdatere emnebank,
oppdatere edublog for fagområdet, holde fagmøter ifm
påmeldingsfrister høst og vår og svare på henvendelser fra
700 studenter. Oppgaven med å tildele veiledere inngår.

70

Seminar 2 timer faktor 4,5. Estimert 10 studenter per workshop
med utgangspunkt i opprinnelig fordeling av studenter på 15
315 faggrupper ved påmelding for V‐2014.
4 670

29 %

Dette innebærer at den foreslåtte ordningen representerer en ressursbruk tilsvarende den vi ville hatt hvis vi økte veiledningen til ca 13 timer og ellers
beholdt dagens ordning. Det er grunn til å tro at den foreslåtte modellen vil gi et betydelig større bidrag til læringsutbyttet enn det vi kan oppnå med bare
en slik mindre økning av mengden veiledning.

Side 72

Emnebeskrivelse:
Undervisningssemester
Vår og høst
Eksamenssemester
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk
Studienivå
I løpet av mastergradsstudiets fjerde og femte år skal studenten levere et selvstendig skriftlig arbeid
tilsvarende 30 studiepoeng.
Institutt
Det Juridiske fakultet
Krav til studierett
MAJUR
Mål og innhald
Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid, som skrives under veiledning, hvor studenten selv
har ansvaret for progresjonen i arbeidet.
Før skrivesemesteret inviterer fakultetet studenter på 3. og 4. studieår til orienteringsmøte om
masteroppgave.
De fagansvarlige vil avholde fagmøter om skrivetilbudet innen sitt fagfelt. Studentene kan delta på
flere fagmøter. Møtene er ikke forpliktende og de er ikke obligatoriske, men de er et svært nyttig
grunnlag for beslutningen om fagområde for masteroppgaven.
Fakultetet har disse faggruppene5:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
5

Alminnelig formuerett
Alminnelig og spesiell strafferett og straffeprosess
Arbeidsrett og diskrimineringsrett
Arverett, familierett og barnerett
Erstatningsrett og forsikringsrett
Folkerett, havrett og ressursrett
Forvaltningsrett og velferdsrett
Immaterialrett, markedsrett og konkurranserett
Kontraktsrett
Menneskerettigheter, internasjonal strafferett og flyktningerett
Sivilprosess og konfliktløsning
Rettskultur, rettsfilosofi og metode
Selskapsrett og skatterett
Tingsrett, planrett og kommunalrett

Kursansvarlige må sørge for oppdatering av oversikten over faggruppene.
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Ved påmelding skal studentene oppgi fagområde, problemstilling og prosjektskisse for sin
masteroppgave. Faggruppene vil avholde en obligatorisk workshop for dem som skriver innen det
aktuelle feltet – se under "Obligatoriske arbeidskrav".
Kunnskap
Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven utvikle kunnskap om et selvvalgt juridisk
fagområde, med tilhørende problemstillinger, juridisk metode, analyser og konklusjoner.
Studenten skal danne en dypere forståelse for hvordan rettsvitenskapelige problemstillinger kan
utformes og analyseres, og hvilke forskningstradisjoner som gjør seg gjeldende.
Studenten skal utvikle innsikt i grunnleggende vitenskapsidealer, og hvordan disse påvirker
gjennomføringen av vitenskapelig virksomhet. I tillegg skal studenten få forståelse for etiske
problemstillinger man kan stilles overfor i praktisk forskningsvirksomhet, særlig når det gjelder bruk
av andres materiale og kildehenvisninger.
Ferdigheter
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten ha utviklet evne til å utforme og analysere
rettsvitenskapelige problemstillinger i samsvar med vitenskapelige idealer.
Studenten skal særlig ha utviklet selvstendighet i valg av metode for å belyse de rettsvitenskapelige
problemstillingene masteroppgaven omhandler.
Studenten skal også ha styrket evnen til å foreta gode valg knyttet til forskningsetiske
problemstillinger i praktisk forskningsvirksomhet.
Generell kompetanse
Studenten skal opparbeide en generell evne til å gjennomføre et selvstendig arbeid innenfor rammen
av de eksisterende forskningstradisjoner. Studenten skal også ha opparbeidet evne til å analysere
juridiske problemstillinger ut fra en dypere forståelse av juridisk metode og analyse, med høyere
kvalitet på de juridiske vurderingene som resultat.
Krav til forkunnskapar
Emner på tredje studieår (JUS131, JUS132, JUS133, JUS134, JUS135) må være fullført før man
begynner på fjerde eller femte studieår.
Tilrådde forkunnskapar
Studenter som skriver masteroppgave innen emner som ikke er en del av de obligatoriske emnene på
studieprogrammet, kan ha stor nytte av å velge spesialemner eller emner i løpet av
utvekslingsopphold på 5. studieår som er relevante for tematikken i masteroppgaven.
Undervisning og omfang
Det avholdes forelesninger hvert semester for studenter som skriver masteroppgave. Forelesningene
skal være et supplement til den individuelle veiledningen.
Se også under "Obligatoriske arbeidskrav" – der orienteres det om flere undervisningstiltak.
Obligatoriske arbeidskrav
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Ved påmelding til masteroppgave skal studentene oppgi fagområde, problemstilling og levere
prosjektskisse for masteroppgaven. Prosjektskisse skrives etter en gitt mal og er studentenes
arbeidsdokument i skriveperioden.
Ved semesterstart i skrivesemesteret avholdes en obligatorisk workshop på to timer, for de ulike
fagområdene. Utgangspunktet for workshopene er de innleverte prosjektskissene. Det stilles krav om
100 % deltakelse i workshopen. Dokumentasjon av gyldig forfall (se Forskrift om opptak, studier,
eksamen og grader ved Universitetet i Bergen § 6.10.1 og § 6.10.2 og § 6.10.3) til ordinær workshop,
gir adgang til å delta på en etterfølgende "oppsamlingsworkshop" litt senere.
Studentene har rett og plikt til veiledning under arbeidet med masteroppgaven. Det blir gitt 10
timers veiledning per student. Timetallet omfatter tiden veilederen bruker til lesing av utkast,
utarbeiding av kommentarer og samtale med studenten. Rammene for veiledning presiseres
ytterligere i Studieplanen om Undervisningsmetodar og Obligatorisk rettleiiing for masteroppgåva .
Studenten kan selv inngå avtale med interne eller eksterne veiledere. Eksterne veiledere må vurderes
og godkjennes av fakultetet i henhold til Retningslinjer for valg og godkjenning av eksterne
hjelpelærere og sensorer.
Der hvor studenten selv ikke har skaffet seg veileder vil veileder tildeles av fakultetet.
Det er studentens eget ansvar å oppsøke og nyttiggjøre seg veiledning samt sørge for fremdrift i
arbeidet.
Frister for påmelding, bekreftelse og innlevering:
Skrivesemester høst:
 15. mai ‐ generell påmelding og innmelding av prosjektskisse


10. november ‐ studentene bekrefter innlevering



10. desember ‐ innlevering

Skrivesemester vår:
 15. november ‐ generell påmelding og innmelding av prosjektskisse6


1. mai ‐ studentene bekrefter innlevering



1. juni ‐ innlevering

Vurderingsformer
Ordgrense
For masteroppgave på 30 studiepoeng er veiledende ordgrense 12 000 ord. Oppgaver over 15 000
ord blir ikke sensurert. Fot‐ og sluttnoter skal medregnes i ordgrensen. Forord, forside,
innholdsfortegnelse, registre, litteraturliste og vedlegg medregnes ikke. Besvarelser som avvises som
følge av overskridelse av ordgrensen, må omarbeides og leveres et senere semester. Det gis ikke
ekstra veiledning ved slik omarbeidelse.
Innlevering
6

Påmeldingsfrist høst forskyves til 15. nov av hensyn til eksamen i JUS241.
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Masteroppgaven innleveres elektronisk i Mi side. Innlevert oppgave skal være anonymisert, paginert
og av forsiden skal tittel på oppgaven, kandidatnummer, navn på veileder samt antall ord inkl. fot‐ og
sluttnoter fremgå.
Bedømmelse
Når det gjelder skriftlig sensur av masteroppgaven, vises det til Utfyllande regler om rettleiing og
vurdering ‐ masteroppgåver.
Karakterskala
Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått
Undervisningsstad
Det juridiske fakultet
Kontaktinformasjon
Kursansvarlig: Førsteamanuensis Knut Martin Tande og Anne Marie Frøseth
Administrativt ansvarlig: Førstekonsulent Eli Tjerandsen eli.tjerandsen@jurfa.uib.no
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Timeplan for undervisning i ny struktur

Skisse (TIME)PLAN – JUS399 MASTEROPPGAVE HØSTEN 2014 og vår 2015

MANDAG
10 (3.3‐7.3)

TIRSDAG

ONSDAG

Orienteringsmøte
om masteroppgave
og stipend (Dr:A2)7
H‐2014
Forelesning III for
V‐2014 (12‐15)
Fagmøter
v/fagansvarlige
H‐2014

Fagmøter
v/fagansvarlige
H‐2014

TORSDAG

FREDAG

Fagmøter
v/fagansvarlige
H‐2014

Oblig. JUS243
utleveres

Skjærtorsdag

Langfredag

Informasjon i Mi side
om påmelding og
møter – H‐2014

11 (10.3‐14.3)
12 (17.3‐21.3)

13 (24.3‐28.3)

14 (31.3‐04.4)

15 (07.4‐11.4)

Oblig. JUS243 uke 15

16 (14.4‐18.4)
17 (21.4‐25.4)

2. påskedag

18 (28.4‐02.5)
19 (5.5‐9.5)

7

1. mai
off. høytidsdag
Forelesning IV for V‐
2014 (12‐14)

Tilpasser timeplan for 3. og 4. studieår (JUS133 Rettskilde‐ og metodelære og JUS243 Allmenn formuerett)
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20 (12.5‐16.5)

Påmelding med
problemstilling og
prosjektskisse H‐2014

21 (19.5‐23.5)
22 (26.5‐30.5)

Kristi himmelfartsdag

Uke 23‐3
33 (11.8‐15.8)

Sommer
Semesterstartsuke

34 (18.8‐22.8)

‐ Intern frist for
undervisning‐ og
vurd.mld i
studentweb8 H‐2014
‐ Obligatorisk
workshop
‐ Veilederoversikt
publiseres H‐2014
Forelesning I
H‐2014

35 (25.8‐29.8)

36 (1.8‐5.9)

Informasjon i Mi side
om påmelding og
møter for V‐2015

‐ Obligatorisk
workshop
‐ Veilederoversikt
publiseres H‐2014

37 (8.8‐12.8)
38 (15.9‐19.9)

39 (22.9.26.9)
40 29.9‐3.10)

41 (6.10‐
10.10)
8

Oblig JUS241
utleveres

Orienteringsmøte om
masteroppgave og
stipend (Dr:A2) V‐
2015
Oblig JUS241 uke 40

Forelesning II
H‐2014
Fagmøter
v/fagansvarlige
V‐2015
Fagmøter
v/fagansvarlige

Fagmøter
v/fagansvarlige

Ved undervisningsmelding skal studentene velge faggruppe tilsvarende fagområde de har oppgitt ved påmelding.
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V‐2015

V‐2015

42 (13.10‐
17.10)
43 (20.10‐
24.10)
44 (27.10‐
31.10)
45 (3.11‐7.11)
46 (10.11‐
14.11)
47 (17.11‐
21.11)

Studentene
bekrefter innlevering
H‐2014
Påmelding med
problemstilling og
prosjektskisse
V‐2015

Forelesning III
H‐2014
Forelesning IV
H‐2014

48 (24.11‐
28.11)
49 (1.12‐5.12)
50 (8.12‐
12.12)

Uke 3‐4

Uke 5

9

14:00 Innlevering
i Mi side
H‐2014

Intern frist for
undervisning‐ og
vurd.mld i
studentweb9
‐ Obligatorisk
workshop10
‐ Veilederoversikt
publiseres

Sensur faller for
2014 Høst

‐ Obligatorisk
workshop
‐ Veilederoversikt
publiseres

Ved undervisningsmelding skal studentene velge faggruppe tilsvarende fagområde de har oppgitt ved påmelding.
Obs! Høsten 2014 vil det være en prekær undervisningsromsituasjon. Dato må muligens endres på bakgrunn av dette.

10
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Forts.

‐ eksamen i JUS242 avholdes 28.2.2014
‐ eksamen i JUS243 avholdes 11.6.2014
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Kjøreplan for kursansvarlig

KJØREPLAN FOR KURSANSVARLIG
JUS399 Masteroppgave

Som kursansvarlig har du ansvar for


at læringsmål og emnebeskrivelser er ajourførte og kan ev. komme med forslag til
endringer. Endring av læringskrav, prøvingsformer og litteratur blir vedtatt i
Studieutvalget11.



informasjon om emnet på web og i Mi side



innholdet i emnets edublog



oppnevning av fagansvarlige



å sikre gjennomføring av fagmøter for alle faggrupper



gjennomføring av informasjonsmøte om påfølgende semester



planlegging av undervisning og valg av forelesere til fire forelesninger gjennom
semesteret. Kursansvarlige bør selv delta i undervisningen

11



at oppnevning av samtlige veiledere skjer innen rimelig tid



å kvalitetssikre sensorkommisjoner



godkjenning av eksterne veiledere og sensorer



evaluering av kurset

Se Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet , kapittel 1. Virkeområde og regelforvaltning, § 1-2
Endringer, punkt 4: Endringer i studieplanen og i emnebeskrivelsene må være vedtatt og publisert senest fire
uker før kurset starter.
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Kjøreplan fagansvarlig

KJØREPLAN FOR FAGANSVARLIG
JUS399 Masteroppgave

Som fagansvarlig har du ansvar for


Å etablere og oppdatere emnebank for fagområdet



Å oppdatere informasjon om sitt fagområdet i edublog



Å gjennomføre fagmøter i forbindelse med påmelding til masteroppgave i høst‐ og å
vårsemesteret



Å tildele interne veiledere innenfor fagområdet og foreslå aktuelle eksterne veiledere



Å forberede og gjennomføre obligatorisk workshop ved oppstart av skrivesemesteret høst og
vår



Å registrere studentenes oppmøte på workshop



Å gjøre faglig vurdering av søknader masterstipend utlyst av eksterne aktører som Det
juridiske fakultet har samarbeidsavtaler med



Å svare på henvendelser fra studenter som ønsker å skrive oppgave innenfor fagområdet
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Mal for prosjektskisse
MAL FOR PROSJEKTSKISSE – JUS399 – 30 STUDIEPOENGS MASTEROPPGAVE
Generelt om prosjektskissen
Prosjektskissen skal være kort, ikke mer enn omtrent én A4‐side. Hovedhensikten med skissen er at
du selv skal bli deg bevisst de aspektene ved oppgaveskrivingen som er nevnt nedenfor, samt at
veilederen og den faggruppeansvarlige skal kunne ha et utgangspunkt når de skal komme med sine
første innspill til det valgte temaet for masteroppgaven.
Selv om prosjektskissen er kort, bør du ta deg god tid til å tenke gjennom punktene nedenfor før du
skriver skissen. På den måten får du et mest mulig reflektert forhold til oppgaveskrivingen fra
begynnelsen av.
1) Tema og problemstilling for masteroppgaven
Under dette punktet skal du på en kortfattet måte angi hva som er tema og problemstillingen for
masteroppgaven din.
Med tema menes en innledende angivelse av hva avhandlingen handler om, for eksempel adgangen
til digital sampling av musikkverk etter den norske åndsverkloven.
Poenget med temaangivelsen er å danne en ramme for masteroppgaven og arbeidet med den, både
tankemessig og praktisk – dvs. med hensyn til videre analyse og fremstilling. Uten en slik ramme vil
det kunne være vanskelig for forfatteren å holde seg til et bestemt spor, og det kan bli vanskelig for
leseren å vite hva som er rammen for fremstillingen – det går altså ut over både prosessen og
resultatet.
Ofte vil en likevel som forfatter av en avhandling, oppleve at en først etter en tid finner den endelige
rammen for masteroppgaven, for eksempel fordi en utvider eller snevrer inn tema underveis i
prosessen. Prosjektskissen representerer derfor bare en første angivelse av tema.
Med problemstilling menes en nærmere angivelse av hvilke juridiske problemstillinger en mer presist
har tenkt å ta opp innenfor det angitte tema. Innenfor det temaet som ble angitt foran, kan en for
eksempel reise spørsmålet om selv helt korte samplinger vil krenke plateselskapenes enerett til
eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av lydopptak etter åndsverklovens § 45, særlig i lys av
tradisjonelle opphavsrettslige vurderinger av hva som utgjør plagiering av åndsverk.
En masteroppgave kan inneholde flere problemstillinger i form av underproblemstillinger knyttet til
én hovedproblemstilling, eller i form av flere sidestilte problemstillinger. Dersom masteroppgaven
har flere sidestilte problemstillinger, bør sammenhengen mellom disse være tydelig, ellers vil
framstillingen og analysen lett framstå som fragmentert og usammenhengende.
For de fleste studenter vil problemstillingen knytte seg til å kartlegge hva som er gjeldende rett (de
lege lata). Det kan imidlertid også skrives avhandlinger som i større eller mindre utstrekning
behandler spørsmål de lege ferenda, altså med tanke på hvordan regelen eller reglene burde være,
uavhengig av hva det nåværende rettskildebildet tilsier. Ofte vil du kunne foreta en vurdering de lege
ferenda avslutningsvis i fremstillingen, for eksempel hvis du vurderer behovet for ny lovgivning på
området. Det er viktig å skille klart mellom vurderinger de lege lata og vurderinger de lege ferenda i
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avhandlingen, selv om mange av de underliggende rettslige verdiene og samfunnsverdiene kan være
de samme for de to typene av vurderinger.
2) Temaets eller problemstillingens aktualitet
I prosjektskissen skal du også angi hva som gjør temaet eller problemstillingen aktuelt å behandle
som i masteroppgaven. Det kan være nye samfunnsforhold som aktualiserer nye rettsspørsmål, ny
lovgivning eller rettspraksis som krever en nærmere rettslig avklaring, eller rettslige problemstillinger
som mer generelt ikke er tilstrekkelig avklart eller grundig nok vurdert i rettspraksis eller juridisk
litteratur.
3) Metodiske grep for å analysere problemstillingen
I en masteroppgave skal du selvsagt bygge på alminnelig juridisk metode – eller den metoden som er
gjeldende for den sjangeren du skriver i. Men i tillegg må du være deg bevisst og gjøre rede for hvilke
metodiske grep du anvender innenfor denne rammen. En kan tenke på dette som den nærmere
metoden for det selvstendige arbeidet masteroppgaven din representerer:
Skal analysen bestå i en sammenlikning av ulike regler? Hvilke kriterier bygger en i så fall
sammenlikningen på?
Tar analysen sikte på å avklare spenninger mellom ulike rettskildefaktorer eller ulike hensyn på det
aktuelle rettsområdet? Hvilke rettskildefaktorer og hvilke hensyn er det i så fall som står sentralt, og
hvordan har du nærmere bestemt tenkt å gå frem for å identifisere og avklare forholdet mellom de
ulike rettslige elementene som står i et potensielt spenningsforhold til hverandre?
Er det en bestemt indre sammenheng mellom de ulike delene av analysen i masteroppgaven? Hva
består denne sammenhengen i så fall i, og hvordan påvirker dette strukturen og oppbygningen av
masteroppgaven?
Det foregående er bare eksempler, og det vil være ulike metodiske grep for ulike masteroppgaver.
Poenget er at du ikke kan forutsette at den tradisjonelle juridiske metoden uten videre gir anvisning
på hvordan oppgaven skal løses.
4) Struktur for masteroppgaven
I prosjektskissen bør du kort skissere grunnstrukturen i, eller disposisjonen for, masteroppgaven. Det
er bare hovedpunktene som skal angis, slik at det er mulig å få et visst inntrykk av oppbygningen av
oppgaven.
5) Særskilte utfordringer eller spørsmål knyttet til skrivingen av masteroppgaven
Hvis du har noe som du oppfatter som særlig problematisk eller utfordrende knyttet til skrivingen av
masteroppgaven, enten generelt eller knyttet til det spesifikke temaet, kan du også angi det i
prosjektskissen, slik at veilederen og den faggruppeansvarlige blir klar over dette.
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Kvalitetshevende tiltak som kan implementeres allerede fra vårsemesteret 2014
– avhengig av ressurssituasjon ved studieseksjonen i vårsemesteret

 Etablering av faggrupper og fagansvarlige for disse
 Informasjonsmøte (e.l.) med fagansvarlige om arbeidsoppgaver, omfang etc.
Kursansvarlige og administrativt ansvarlige deltar.
 Utforme informasjonsstrategi ovenfor studentene. Se skisse til timeplan.
 Fagansvarlige oppdaterer faglig informasjon, først og fremst emnebanker.
Oppdatering av emnebanker og eventuelt utvikling av faglig informasjon på edublogs
gjøres i samråd med aktuelle forskergrupper jf strategiplanens mål forskningsbasert
undervisning.
 De fagansvarlige deltar aktivt i tildeling av veiledere for studenter som skal skrive
oppgave våren 2014.
 De fagansvarlige skal i løpet av våren holde fagmøter for høstens studenter (se skisse
til timeplan).
 Timeplanlegging for høsten 2014 må gjennomføres innen 1. mars 2014.

Tilbake til sakslisten
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Sak 75/13
JUS 124 (Tingsrett): Emneskildring
Rettsdisiplinen tingsrett gjeld råderetten over fysiske ting, det vil seia fast eigedom og lausøyre, i
kraft av eigedomsrett og avgrensa rettar til fysiske ting (fast eigedom og lausøyre). Råderetten over
fysiske ting kan vera avgrensa av offentlegrettslege reglar og privatrettslege reglar som avgrensar
eigaren sin råderett, særleg i høve til allemannsrett og granneeigedom. Internasjonale reglar, under
dette Den europeiske menneskerettserklæringa (EMK) set skrankar for lovgivar, domstol og for‐
valtning. Miljørettslege prinsipp som prinsippet om berekraftig utvikling eller om bruk av best
mogeleg teknologi, vil også kunne påverka innhaldet i private rettar til ting.
Eigedomsretten til fysiske ting omfattar all utnytting som ikkje er i strid med lovgjevinga eller med
ulovfesta reglar eller rettsprinsipp, eller kolliderer med serlege rettar som andre enn eigaren har til
tingen. Det rådveldet eigedomsretten gjev, kan vera delt mellom fleire rettshavarar, ved at nokon har
bruksrett eller ein særleg råderett (servitutt) til ein eigedom som tilhøyrer andre. Rettshøvet mellom
rettshavaren og eigaren i slike tilhøve er eit sentralt spørsmål i faget. Det same gjeldt tilfelle der
eigedomsretten er delt mellom fleire personar som dermed er sameigarar til tingen. Sameigarane
sine rettar overfor kvarandre er også ein viktig del av faget.
Faget tingsrett på 2. studieår omfattar vidare dei mest sentrale privatrettslege reglane om innhald og
rekkjevidda av retten til tinga. Ein tek opp eigedomsrettsomgrepet, reglane om avgrensing og
identifisering av ting som rettsobjekt, herunder grensene for fast eigedom mot område som ikkje er
underlagt privat eigedomsrett og mot andre faste eigedomar og hovudpunkta i reglane om
registrering av fast eigedom og lausøyre.
Einskilde stiftingsmåtar for retten til ting, må også takst opp i tingsretten. Stifting av rettar til ting
ved kontrakt blir ikkje teke opp så langt det gjeld spørsmålet om når partane får plikter overfor
kvarandre og sjølve oppfyllinga av kontrakten. Dei meir særskilte stiftingsmåtane for rettar til ting
som hevd eller alders tids bruk, okkupasjon, produksjon eller samanblanding av ting er det derimot
mest naturleg å ta opp i tingsretten. Det same gjeld jordskifte og lokale sedvanar som rettsgrunnlag.
Læringsutbyte/resultat
KUNNSKAP
Studenten har kunnskap og forståing av grunnleggande reglar som gjeld råderetten over fysiske ting,
det vil seia fast eigedom og lausøyre, i kraft av eigedomsrett og avgrensa rettar til fysiske ting (fast
eigedom og lausøyre). Studenten har kunnskap og forståing for korleis eigedomsretten må
avgrensast i høve til offentleg rettslege reglar og andre private rettar. Dette inneber kunnskap om:









Grunnlova § 110 b) og Grunnlova § 105, miljørettslege prinsipp, vern av eigedomsretten,
offentleg arealplanar og oreigning
internasjonale konvensjonar og særleg EMK Protokoll nr. 1 (P 1‐1)
reglane om allemannsrett
reglane som gjeld grenser for eigarrådvelde i høve til granneeigedom, sameige og om serlege
råderettar til ting
reglane som gjeld avgrensing og identifisering av ting og grenser for fast eigedom mot andre
eigedommar og mot område som ikkje er underlagt privat eigedomsrett (som sjøområde,
eigarlaust midtstykke i innsjøar og undergrunnen)
hovudpunkta i reglane om registrering av fast eigedom og lausøyre
reglane som gjeld stifting av rettar til ting ved hevd eller alder tids bruk
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FERDIGHETER
Studenten kan bruke juridisk metode og lovfeste og ulovfeste reglar (under dette sedvane) i
tingsretten for å lage sjølvstendige drøftingar. Dette inneber:


å innhente og systematisere rettsleg relevant materiale, og på grunnlag av dette identifisere
problemstillingar og samanhengar
 å føreta ei sjølvstendig analyse av tingsrettslege problemstillingar på grunnlag av eit
samansett rettskjeldebilete
 å gjere greie for balanseringa av omsynet til privat eigedomsrett og omsynet til andre
aktuelle interesser
 å resonnere seg fram til eit fagleg forsvarleg standpunkt gjennom avklaringar av under‐
liggande rettslege og samsfunnsmessige verdiar, og spenningar mellom ulike type gyldige
argument
GENERELL KOMPETANSE
Gjennom studieprogrammet oppnår studenten generelt kompetanse til å:
 tileigne seg ny kunnskap på fagfeltet og i tilgrensande fag
 systematisere og avvege argumentasjon, formidle juridiske analyse og konklusjon, gi råd og
treffe val
 identifisere og ta konsekvensar av etiske aspekt ved juridisk argumentasjon og standpunkt
 presentere og argumentere for eigne vurderingar og konklusjonar for større og mindre
grupper
 arbeide sjølvstendig og i grupper
Tilbake til sakslisten
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Sak 76/13
JUR 640 (Planrett) 15 studiepoeng
Emneskildring:
Rettsdisiplinen planrett (JUR 640) gjeld dei viktigaste privatrettslege og offentleg rettslege reglane
om forvaltning av areal og ressursar, med hovudvekt på forvaltningslova og plan‐ og bygningslova.
Det blir gitt ei innføring i dei grunnleggjande reglane om fast eigedom, og grenser for fast eigedom.
Plan‐ og bygningslova er den sektorovergripande lova for all arealforvaltning. Sentrale emne i kurset
er reglane om kva for offentlege organ som har kompetanse til å forvalte arealet (personell
kompetanse), framgangsmåten ved handsaming av plansaker og einskildvedtak (prosessuell
kompetanse) og i kor stor grad kommunen har kompetanse til å planleggje til bruk og vern av fast
eigedom og sjøareal i medhald av denne lova (materiell kompetanse). Vi ser her nærare på kva som
kan vere innhaldet i ein kommuneplan, reguleringsplan, føresegner og einskildvedtak.
I kurset vert det gjort nokre djupdykk i praktiske og viktige emne. Sentrale emne i kurset er
byggjeforbodet i strandsona, dispensasjon og ulovleg bygging. Vidare er utbyggingsavtalar, innløysing
og ekspropriasjon, ein del av dette faget. Eit viktig tema er også i kor stor grad kommunen har
kompetanse og plikt til å leggje vekt på privatrettslege tilhøve ved arealplanlegging.
Læringsutbyte/resultat
KUNNSKAP
Studenten har kunnskap og forståing for dei viktigaste rettsreglane om forvaltning av areal og
ressursar. Studenten har kunnskap både om korleis planar lovleg kjem til, og korleis planar kan vere
styrande for samfunnsutvikling og utnytting av private rettar. Dette inneber kunnskap om:








forvaltningslova sine grunnleggjande omgrep og systematikk
legalitetsprinsippet
miljørettslege prinsipp
reglane om sakshandsaming i forvaltningssaker ved einskildvedtak, under dette m.a. reglar om
utgreiingsplikt, vegleiing, varsel og dokumentinnsyn
spesielle reglar (plan‐ og bygningslova)
reglar i forvaltningslova om grunngjeving, klage, omgjering og ugyldigheit
reglane som gjeld dei fysiske grensene for fast eigedom og innhaldet i privat eigedomsrett

Vidare skal studenten ha djupare forståing for planjuss, slik at vedkomande er i stand til å løyse
problemstillingar knytt til:
 plan‐ og bygningslova sin systematikk
 reglar om tilhøvet mellom kommunal og statleg styring i plansaker, under dette reglar om
motsegn
 reglane om sakshandsaming ved planvedtak og konsekvensutgreiing
 dei rettslege styringsverkemidla kommune‐ og reguleringsplan, og særleg om kva som kan
inngå i rettsleg bindande føresegner til dei ulike plantypane
 reglar om innløysing og ekspropriasjon
 tilhøvet mellom forvaltningslov og plan‐ og bygningslov, og plan‐ og bygningslov og andre
sektorlover
 reglar om søknadsplikt for tiltak
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regelen om byggjeforbodet i 100‐metersbeltet og rekkjevidda av heimel til å gi dispensasjon ‐
reglane om kommunen sin kompetanse og plikt til å ta omsyn til private rettar ved
arealplanlegging og einskildvedtak

FERDIGHEIT (DUGLEIK)
Studenten kan bruke juridisk metode og lovfeste og ulovfeste reglar for å lage sjølvstendige
drøftingar. Dette inneber:
- å innhente og systematisere rettsleg relevant materiale, og på grunnlag av dette identifisere
rettslege problemstillingar og samanhengar
- å føreta ei sjølvstendig analyse av juridiske problemstillingar på grunnlag av rettskjeldebiletet
- å resonnere seg fram til eit fagleg forsvarleg standpunkt gjennom avklaringar av under‐
liggande rettslege og samsfunnsmessige verdiar, og spenningar mellom ulike type gyldige
argument
Tilbake til sakslisten
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Sak 77/13
JUS 265‐2‐A (Planrett) 10 studiepoeng
Emneskilding:
Rettsdisiplinen planrett (JUS 265‐2‐A) gjeld sentrale reglar som er styrande for samfunnsutvikling og
arealforvaltning. Kurset føreset grunnleggjande forståing for alminneleg forvaltningsrett og tingsrett.
Den sentrale lova i dette kurset er plan‐ og bygningslova, men emnet skal også gi ein djupare
kunnskap om samspelet mellom plan‐ og bygningslova og forvaltningslova, og samspel mellom
offentleg rett og privat rett.
Sentrale emne i kurset er reglane om kva for offentlege organ som har kompetanse til å forvalte
arealet (personell kompetanse), framgangsmåten ved handsaming av plansaker og einskildvedtak
(prosessuell kompetanse) og i kor stor grad kommunen har kompetanse til å planleggje til bruk og
vern av fast eigedom og sjøareal i medhald av denne lova (materiell kompetanse). Vi ser nærare på
kva som kan vere innhaldet i ein kommuneplan, reguleringsplan, føresegner og einskildvedtak.
I kurset vert det gjort nokre djupdykk i praktiske og viktige emne. Sentrale emne i kurset er
byggjeforbodet i strandsona, dispensasjon og ulovleg bygging. Vidare er utbyggingsavtalar, innløysing
og ekspropriasjon, ein del av dette faget. Eit viktig tema er også i kor stor grad kommunen har
kompetanse og plikt til å leggje vekt på privatrettslege tilhøve ved arealplanlegging.
Læringsutbyte/resultuat
KUNNSKAP
Studenten har djupare kunnskap om planlova som verkemiddel for styring av areal og ressursar, og
korleis planlova verkar saman både med andre offentlege lover og prinsipp og reglar for vern av
privat eigedomsrett. Dette inneber kunnskap og forståing for:


plan‐ og bygningslova sin systematikk
 reglar om tilhøvet mellom kommunal og statleg styring i plansaker, under dette reglar om
motsegn
 reglane om sakshandsaming ved planvedtak og konsekvensutgreiing
 dei rettslege styringsverkemidla kommune‐ og reguleringsplan, og særleg om kva som kan
inngå i rettsleg bindande føresegner til dei ulike plantypane
 reglar om innløysing og ekspropriasjon
 tilhøvet mellom forvaltningslov og plan‐ og bygningslov, og plan‐ og bygningslov og andre
sektorlover
 reglar om søknadsplikt for tiltak
 regelen om byggjeforbodet i 100‐metersbeltet og rekkjevidda av heimel til å gi dispensasjon
 reglane om kommunen sin kompetanse og plikt til å ta omsyn til private rettar ved
arealplanlegging og einskildvedtak
FERDIGHEIT (DUGLEIK)
Studenten kan bruke juridisk metode og lovfeste og ulovfeste reglar for å lage sjølvstendige
drøftingar. Dette inneber:
-

å innhente og systematisere rettsleg relevant materiale, og på grunnlag av dette identifisere
rettslege problemstillingar og samanhengar
å føreta ei sjølvstendig analyse av juridiske problemstillingar på grunnlag av det aktuelle
rettskjeldebiletet
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-

å resonnere seg fram til eit fagleg forsvarleg standpunkt gjennom avklaringar av under‐
liggande rettslege og samsfunnsmessige verdiar, og spenningar mellom ulike type gyldige
argument
Tilbake til sakslisten
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Sak 78/13
Studieutvalget, her
Ved leder Asbjørn Strandbakken og sekretær Johanne Spjelkavik

JUS 112 ARVE- OG FAMILIERETT – FORSLAG TIL ENDRINGER I
LÆRINGSUTBYTTE
Jeg viser til e-post 28.10 fra sekretæren til kursansvarlige, og foreslår læringsutbyttet i kurset endret slik:

Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte når det
gjelder kunnskap:
Studenten
 har kunnskaper om grunnleggende regler og sammenhenger i familie- og arveretten
 har forståelse og detaljerte kunnskaper innenfor emnene
o formues- og gjeldsforhold mellom ektefeller
o oppgjør av formue ved ektefellers separasjon og skilsmisse
o formues- og gjeldsforhold og oppgjør av formue ved samlivsbrudd mellom
ugifte samboere
o arv etter loven
o testamenter - formkrav og ugyldighetsregler
o uskifte
 kan gjøre rede for viktige familie- og arverettslige begreper, herunder sondre mellom
o eierforhold og formuesordning
o felleseie og særeie
o likedeling og skjevdeling
o legalarv og testamentarv
o dødsdisposisjoner og livsdisposisjoner
 har praktisk anvendbar forståelse og kunnskap om øvrige emner innenfor lærestoffet,
herunder hovedtrekk i ektefellers underholdsplikt, utgangspunkter for tolking av
testamenter, begrepet dødsboskifte og gjenlevende ektefelles rettigheter under skifte.
Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte når det
gjelder ferdigheter:
Studenten








behersker en juridisk metode som omfatter lovfestede og ulovfestede familie‐ og
arverettslige problemstillinger
kan finne frem til, identifisere, systematisere og formulere familie‐ og arverettslige
argumenter så vel skriftlig som muntlig
kan resonnere seg frem til faglig forsvarlige standpunkter gjennom avklaring av spenninger
mellom ulike typer gyldige familie‐ og arverettslige argumenter, i lys av underliggende
rettslige og samfunnsmessige verdier
kan foreta en selvstendig analyse av ulike familie‐ og arverettslige problemstillinger på en
grundig, helhetlig, kritisk og balansert måte, herunder drøfte, argumentere og ta selvstendig
stilling til problemløsningen
kan drøfte familie‐ og arverettslige spørsmål i et rettspolitisk perspektiv
kan arbeide i gruppe med andre som en deltaker som bidrar aktivt til en akademisk diskusjon
av praktiske familie‐ og arverettslige problemstillinger med teoretiske implikasjoner,
herunder kommentere og evaluere andre studenters juridiske analyser, og selv motta og
gjøre bruk av slike kommentarer
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Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte når det
gjelder generell kompetanse:
Studenten





kan tilegne seg nye kunnskaper av rettslig karakter, både selvstendig og i gruppesamarbeid
kan 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
kan formidle juridiske analyser og konklusjoner, både skriftlig og muntlig
kan presentere og argumentere for egne juridiske vurderinger og konklusjoner

‐‐‐
Jeg tar forbehold om å komme tilbake med justeringer innen fire uker før kursstart.

Bergen, 18.11.2013

Thomas Eeg
Kursansvarlig
Tilbake til sakslisten
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Sak 79/13
JUS113 Kontraktsrett I Hovedlitteratur
Til studieutvalget, kopi administrativt ansvarlig Kari for JUS 113,
Boken "Avtaler" 2. utgave (Universitetsforlaget) er f.t. hovedlitteratur på JUS 113 ‐ kontraktsrett I.
Tredje utgave av denne boken vil utkomme medio februar 2014, straks før kurset i kontraktsrett I
starter. Mitt forslag er at tredje utgave blir pensum / hovedlitteratur på JUS 113 kontraktsrett I fra og
med kurset vårsemesteret 2014.
"Avtaler" tredje utgave vil bli oppdatert med rettspraksis fra 2013, særlig Røeggen‐dommen og nyere
praksis fra EU‐domstolen (forbrukeravtaledirektivet). Annen utgave av denne boken ble bl.a. skrevet i
lys av behovet å knytte norsk avtalerett til internasjonale strømninger. Dette perspektivet er utvidet
og forsterket i tredje utgave.
Kurset er på ti studiepoeng / 300 læreboksider. "Avtaler" 3. utgave vil holde seg innenfor denne
rammen.
Røeggen‐dommen (Rt. 2013 s. 388) er så viktig i avtaleretten at undertegnede enten hadde valget
mellom å fortsette med "Avtaler" 2. utgave, supplert med et kompendium om denne dommen ‐ eller
utgi en ny og oppdatert "Avtaler" 3. utgave. For studentene vil det pedagogisk beste være en
sammenhengende fremstilling, i stedet for en eldre utgave supplert med kompendier.
Forslaget til pensum JUS 113 fra og med kurset vårsemesteret 2014 er derfor denne boken: Avtaler 3.
utgave, forfatter Johan Giertsen, Universitetsforlaget.

Mvh
Johan
Tilbake til sakslisten
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Sak 80/13
JUS287‐2‐A EU and EEA Commercial Law: Søknad om opprettelse av
spesialemne
UNIVERSITETET I BERGEN
Det juridiske fakultet

Studieutvalget
Det juridiske fakultet
Universitetet i Bergen
Bergen, 20.11.13

Søknad om opprettelse av nytt spesialemne – «EU and EEA Commercial
law»
Det søkes herved om opprettelse av et nytt spesialemne i «EU and EEA Commercial law» (10
sp), med tiltenkt oppstart høstsemesteret 2014 (se vedlagte emnemal).
Kurset tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i selve kjerne av den materielle EUog EØS-retten – nemlig reglene og prinsippene som regulerer det indre markedet, EUs
eksterne handelspolitikk og en enkelte tilgrensende saksområder.
Kurset retter seg mot både utvekslingsstudenter og studenter på Det integrerte
masterprogrammet i rettsvitenskap. Særlig for sistnevnte vil kurset utgjøre et viktig
bindeledd mellom den institusjonelle EU/EØS-retten de lærer om på JUS121 Norske og
internasjonale rettslige institusjoner (NIRI), og spesialemnene i konkurranserett og offentlige
anskaffelser som tilbys som spesialemner hos oss i dag.
Et helhetlig undervisningstilbud i den materielle EU/EØS-retten vil også kunne være av
særlig interesse for de av studentene våre som ikke velger (eventuelt ikke har anledning) til
å ta et utvekslingsopphold i utlandet, men som ønsker å fordype seg i EU- og EØS-retten.
Det vil også kunne gi et bedre grunnlag for en videre fordypning i konkurranse- og
markedsrett – en av Fakultetets prioriterte satsningsområder – gjennom skriving av
masteroppgave som bygger på spesialemnene.
Kurset vil holdes på engelsk, og vil ledes av førsteamanuensis Christian Franklin,
førsteamanuensis Halvard Fredriksen og postdoktor Ronny Gjendemsjø. Søknaden er
diskutert internt i Forskergruppen for konkurranse- og markedsrett, og flere av gruppens
medlemmer vil delta i undervisningen. Kurset vil ta et utgangspunkt i forskningsbasert
undervisning, samtidig som det vil kunne åpne for faglig fordypning på nye områder for
enkelte av forskergruppens medlemmer.
I tillegg til normalrammen på 20 timer forelesninger/seminarer, er det i søknadsmalen også
bedt om godkjenning av 4 ekstratimer til å gi studentene en generell innføring i EU/EØSrettssystemene. Særlig den institusjonelle EØS-retten vil her stå i fokus. Det finnes ingen
EØS-rettslærebøker skrevet på engelsk. Utenlandske studenter som ikke kan tysk, norsk eller
islandsk vil dermed vanskelig kunne lese seg opp på forhånd om grunnleggende sider ved
EØS-retten.
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Ekstraforelesningene vil være åpne for alle studenter som ønsker å delta på en eller flere av
de EU/EØS-rettslige spesialemnene som tilbys på fakultetet. Vesentlige synergieffekter
mellom EU/EØS-rettskursene vil kunne oppnås på denne måten, samt en effektivisering av
dagens undervisningstilbud. Flere timer på hvert kurs går i dag med på å dekke over de
samme grunnleggende institusjonelle forutsetningene, før man kan gi seg løs på «kjernen» i
fagene. Dersom 4 ekstratimer innvilges til en generell innføring i den institusjonelle EU/EØSretten vil dette kunne føre til en økning i det forventede læringsutbyttet på alle tre
spesialemnene.
Dersom denne søknaden blir innvilget, ønsker vi for øvrig også å se nærmere på
mulighetene til å flytte spesialemnene «Competition law» og «EU and EEA Public
Procurement law» til høstsemesteret, slik at alle EU/EØS-valgemnene eventuelt kan gå etter
hverandre.
Vennlig hilsen,

Christian Franklin

Halvard Fredriksen

Ronny Gjendemsjø
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Template for decisions on the establishment of new subjects at the Faculty of Law: JUS287‐2‐A EU
and EEA Commercial Law
Symbols
* to be included in Studieplanen
** to be formulated appropriately in order for the texts to be suitable for publication on the course
homepage
Subject
Course title
Code
Course title – bokmål*
Course title – nynorsk*
Course title – english*
Number of credits*
Level (BA or MA)
Course leader*

Subject lecturer(s)*

Contact person in the Administration (can be
changed by the Admin. without a new
decision)
Combines successfully with
For courses in the law programme:
‐ Course content**

EU and EEA Commercial Law
JUS287‐2‐A
EU and EEA Commercial Law
EU and EEA Commercial Law
EU and EEA Commercial Law
10
MA
Associate Professor Christian Franklin
Associate Professor Halvard Fredriksen
Associate Professor Ronny Gjendemsjø
Associate Professor Christian Franklin
Associate Professor Halvard Fredriksen
Postdoctoral Research Fellow Ronny Gjendemsjø
Research Fellow Malgorzata Cyndecka
Research Fellow Ingrid Margrethe Halvorsen
Research Fellow Håvard Ormberg

JUS258‐2‐A EU and EEA Public Procurement Law
JUS258‐2‐B Competition Law
The course aims to provide students with an overview of
EU/EEA commercial law, focussing particularly on the
regulation of the internal market and certain ancillary
policies inherently connected thereto.
The topics covered by the course constitute the very core of
EU/EEA cooperation, and will include (but not be limited to)
both theoretical and practical aspects of the rules governing
the EU Customs Union, the Four Freedoms (i.e. free
movement of goods, services, workers and capital) and
restrictions, derogations and justifications thereto, and the
EU Common Commercial Policy (CCP).

‐ Learning outcome**

Certain cross‐policy aspects, particularly concerning the
relationship between the Four Freedoms, state aid and
competition rules, will also be touched upon during the
course.
By the end of the course, students will be expected to be
able to demonstrate:
1. Thorough knowledge and understanding of the core EU
Treaty and EEA‐Agreement rules and principles with regard
to the internal market and certain ancillary policies thereto,
including (but not limited to):
- The four freedoms (free movement of goods,
services, workers and capital), including restrictions,
derogations and justifications thereto
- EU Common Commercial Policy
- Certain cross‐policy issues (particularly the
relationship between the Four Freedoms, state aid
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and competition regulatory regimes)
2. General awareness of the most recent developments in
the case‐law of the EU and EFTA Courts in the policy fields in
question.
3. General knowledge and understanding of the relationship
between the EU and EEA regulatory regimes, and their
relationship to the national legal systems of the EU and EFTA
Member States.
By the end of the course, students should have developed
the following skills:
- Reading and critical analysis enabling them to
evaluate academic works in the field
- Written and oral skills, including the clear and
succinct expression of ideas through presentations
and case‐studies
- A basic grounding in research skills and techniques
particular to EU and EEA commercial law
‐ Literature**

Teaching:
‐ teaching semester (autumn/spring)*
‐ teaching methods*
‐ teaching language*
‐ compulsory elements*

Admission/admittance regulation:
‐ general admittance requirements*
‐ course admission*
‐ capacity of course participant
‐ private candidate admittance*
Exam:
‐ examination semester (Autumn/Spring)*
- type of examination *
o semester with teaching

o semester without teaching
‐ duration of exam*
‐ examination language*
‐ the exam question
‐ the answer
‐ grade system*

Remedies permitted in addition to § 3‐6
Basic admission requirements (including
language requirements):
‐ compulsory*
‐ recommended*

Required reading materials:
Selected chapters in C. Barnard, “The Substantive Law of the
EU”, 4th ed. 2013
Selected articles on internal market issues
Autumn
Lectures and seminars
English
Students will be required to submit a paper during the course
(approximately 2500 words), constituting 50% of their final
grade in the subject.
Students may be asked to prepare case‐studies and/or short
presentations for certain lectures/seminars.
MAJUR – JUSVALG – INTL‐JUS
No restrictions
None
Autumn.
Paper (50%) and 30 minute oral examination (50%).
Resit examination, same semester: A four hour written
school exam will be offered to students who have passed
their paper. Students that fail the paper will have a second
chance to resubmit their paper before the final exam.
No exam.
30 minute oral examination
English
English
Graded scale with 5 levels from A to E for passes and F for
fail, see Section 3‐1 no. 2, first sentence of Studieplanen for
masterstudiet I rettsvitenskap ved UiB.
Good level of English language
Three years of university studies
Three years of university law studies
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Academic overlap with other courses*
Evaluation*

Contact information* ‐ Department/Institute/
Faculty

No overlapping with other courses
The course will be subject to an annual evaluation by the
Course Leaders, particularly taking into account answers to a
feedback form to be distributed to all students attending the
course.
Contact person in
Kjersti.Lillegraven@jurfa.uib.no
the Administration:
Department:
The Faculty of Law
Visiting address:
Magnus Lagabøtes plass 1
Office hours:

Target group(s)

The need for adjustment with regard to the
target groups
Financing of the course

Resources
‐ course leader
‐ teaching resources
‐ administrative resources
Relevance of the course

09.00 – 14.00.

Postal address:
Postboks 7806
Post number and
5020 BERGEN
city:
Phone:
+ 47 55 58 95 00
Fax:
+ 47 55 58 95 10
E‐mail:
http://www.uib.no/en/jur
Web:
http://www.jur.uib.no/
The course aims to attract both exchange students as well as
students on the Master’s programme in law at the University
of Bergen’s Faculty of law, with an interest in EU/EEA law.
None
In addition to the ordinary internal financial framework for
elective subjects, provision should be made to allow for 4
hours of lectures to provide students with a basic
introduction to EU and EEA law. This would be essential for
all exchange students taking part on the course, who will
presumably have limited knowledge of the EEA legal system,
and to which most of the academic literature is written in
Norwegian, Icelandic or German.
Internal
Internal (24 hours of lectures/seminars).
Internal

Tilbake til sakslisten
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Sak 81/13
Template for decisions on the establishment of new subjects at the Faculty of
Law: JUS288-2-A International Criminal Law
Symbols
* to be included in Studieplanen
** to be formulated appropriately in order for the texts to be suitable for publication on the course
homepage
Subject
Course title
Code
Course title – bokmål*
Course title – nynorsk*
Course title – english*
Number of credits*
Level (BA or MA)
Course leader*
Subject lecturer(s)*
Contact person in the Administration (can be
changed by the Admin. without a new
decision)
Combines successfully with

For courses in the law programme:
‐ Course content**

JUS288‐2‐A
International Criminal Law
International Criminal Law
International Criminal Law
10
MA
Professor Terje Einarsen
Professor Terje Einarsen

JUS276‐2‐A Human Rights Law: Special Focus on Economic,
Social and Cultural Rights. (JUS275‐2‐A) (Any public
international law course).
Aim and Content
This course provides an opportunity to better understand the
contemporary legal frameworks for the prosecution of the
most serious crimes, such as war crimes, crimes against
humanity, and genocide, for which a person today may be
directly responsible under international law.
International criminal law (ICL) is a sub‐discipline of public
international law, historically rooted in the international and
national transitional justice cases (including the famous
Nuremberg Judgment) effected in the aftermath of World
War II. The Charter of the United Nations (1945), the
Nuremberg Principles (1946), and the Universal Declaration
of Human Rights (1948), jointly created a new paradigm of
international law. In particular, the individual person was
now seen as a possible subject for legal rights and criminal
liability directly under international law. Apart from the
Genocide Convention (1948), further ICL‐developments were
for several decades subdued by the Cold War. Since the
establishment of the Yugoslavia and Rwanda tribunals in
1993 and 1994 respectively, and the International Criminal
Court (ICC) in 1998, ICL has developed immensely. Yet there
are important methodological, institutional and political
constraints on the functioning and further developments of
ICL.
The course revisits the history of international criminal
courts, before discussing the institutional, normative and
political context and the special nature of the crimes in
question. This includes their sometimes uncertain
identification or legal basis. Do these crimes have any
common features? How do they differ from other crimes? Is
ICL basically a response to mass crimes committed by and
through organised power structures like states, military
organisations, and other especially powerful entities? Should
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terrorism, piracy, torture and certain other crimes also part
of ICL, or does ICL only concern the so‐called ‘core crimes’,
such as war crimes, crimes against humanity and genocide?
What is the role of the legality principle in this field of law?
After introducing such broader issues and perspectives the
course moves on to a more detailed analysis of the
substantive crime elements. It focuses specifically on the
objective structures and the required mental element of the
core universal crime categories: ‘war crimes’, ‘crimes against
humanity’ and ‘genocide’. The course will also discuss
different ways of perpetrating and participating in universal
crimes, and hence the need for extended criminal liability
through various legal ‘modes of participation’. Personal and
structural circumstances excluding liability will also be
covered, as will the basic principles of fair international
criminal trials.
Since enforcement of criminal liability may also take place in
domestic jurisdictions, the course will discuss the legal
principles of domestic jurisdiction applicable to universal
crimes prosecution (the territorial principle, etc.), as well as
the duty of a state to prosecute such crimes, and possible
limitations on domestic prosecution and trials (amnesties,
statute of limitations, and immunities). The course includes
an assessment of the impact of domestic prosecutions on
impunity for participants in universal crimes. It concludes on
the potential and limitations of international criminal justice.
‐ Learning outcome**

The course should enable students to understand the
mechanism of international criminal law (ICL) and its key
concepts. It should make students aware of important legal
issues and current challenges pertaining to contemporary
ICL. The course should furthermore enable students to
acquire an independent knowledge‐base for analysing,
discussing, and eventually pursue further advanced studies
or do practical work within this field – internationally or
domestically. In particular, the course should enable students
to solve concrete legal problems relating to the
interpretation and application of core substantive law and
related principles, by presenting legal arguments in a
balanced and reasoned way.

‐ Literature**








Teaching:
‐ teaching semester (autumn/spring)*

Antonio Cassese, Cassese’s International Criminal Law,
Third Edition, Oxford University Press, 2013 (Revised by:
A. Cassese et. al.), pp. 3‐45, 63‐130, 161‐290, 309‐315,
318‐322, 347‐362. [Altogether 265 pages].
Terje Einarsen, The Concept of Universal Crimes in
International Law, TOAEP Oslo, 2012, pp. 19‐86, 209‐
217, 266‐274, 306‐313. [Altogether 90 pages].
Terje Einarsen, “New Frontiers of International Criminal
Law: Towards a Concept of Universal Crimes”, in Bergen
Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 1,
Issue 1, 2013, pp. 1‐21.
Joseph Rikhof, “Fewer Places to Hide? The Impact of
Domestic War Crimes Prosecution on International
Impunity”, in Morten Bergsmo (ed.), Complementarity
and the Exercise of Universal Jurisdiction for Core
International Crimes, TOAEP Oslo, 2010, pp. 7‐21 and 65‐
80 [30 pages].

Autumn
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‐ teaching methods*
‐ teaching language*
‐ compulsory elements*
Admission/admittance regulation:
‐ general admittance requirements*
‐ course admission*
‐ capacity of course participant
‐ private candidate admittance*
Exam:
‐ examination semester (Autumn/Spring)*
- type of examination *
o semester with teaching
o semester without teaching
‐ duration of exam*
‐ examination language*
‐ the exam question
‐ the answer
‐ grade system*

Remedies permitted in addition to § 3‐6
Basic admission requirements (including
language requirements):
‐ compulsory*
‐ recommended*
Academic overlap with other courses*
Evaluation*
Contact information* ‐ Department/Institute/
Faculty

Target group(s)
The need for adjustment with regard to the
target groups
Financing of the course
Resources
‐ course leader
‐ teaching resources
‐ administrative resources
Relevance of the course

Lectures/seminars
English
None
MAJUR – JUSVALG – INTL‐JUS
None
Not limited
Yes
Autumn and spring
Written school exam
Written school exam
4 hours
English
English
Graded scale with 5 levels from A to E for passes and F for
fail, see Section 3‐1 no. 2, first sentence of Studieplanen for
masterstudiet I rettsvitenskap ved UiB.
None

Three years of university studies, including criminal law.
Good command of Engslish language – written and spoken.
Three years of law studies.
None
According to university routines
Contact person in
Kjersti.Lillegraven@jurfa.uib.no
the Administration:
Department:
The Faculty of Law
Visiting address:
Magnus Lagabøtes plass 1
Office hours:

09.00 – 14.00.

Postal address:
Post number and
city:
Phone:
Fax:
E‐mail:
Web:
Law students
None

Postboks 7806
5020 BERGEN
+ 47 55 58 95 00
+ 47 55 58 95 10
http://www.uib.no/en/jur
http://www.jur.uib.no/

Ordinary
Internal professor
Internal/guest
Internal, ordinary
See content. International/universal crimes.

Tilbake til sakslisten
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Sak 82/13
Arbeidsgruppeledere – avlønning og arbeidsomfang; arbeidsgruppeoppgaver
Arbeidsgruppelederne har en viktig rolle både i studentenes faglige miljø og i det psykososiale
miljøet. Hvordan de utfører sitt arbeid påvirker studentene i gruppen sin arbeidshverdag, deres
læring og trivsel på studiet. Vi har i flere tilfeller sett at arbeidsgruppelederne har vært avgjørende
for om studentene fortsetter sine studier her. I rollen representerer de fakultetet og de har stor
innflytelse og påvirkningsmulighet overfor studentene.
Fakultetet har i dag 60 arbeidsgruppeledere tilsatt for å undervise studentene i de 30
arbeidsgruppene på 1. studieår og de 30 arbeidsgruppene på 2. studieår
I perioden 2007/08 til 2011/12 var det i gjennomsnitt 24 arbeidsgruppeledere som fortsatte arbeidet
sitt ett år til. Studieåret 2012/13 sank tallet til 17 og for studieåret 2013/14 er det kun 10
arbeidsgruppeledere som har valgt å fortsette ett år til.
For kontinuitet og kvalitetssikring er denne reduksjonen bekymringsfull. Årsakene kan være flere; at
studentene ønsker enda mer bredde i sin kompetanse i form av et år hos Jussformidlingen, trainee‐
opphold, annen relevant arbeidserfaring og utveksling. Men fakultetet har også fått tilbakemelding
på at lav lønn, uforutsigbar utbetaling av lønn og variert oppfølging fra fakultetet/kursansvarlige er
andre årsaker til at arbeidsgruppelederne ikke har fortsatt utover ett år.
Søkertallet er også redusert de siste årene. De tre siste årene har det vært ca. 70 søkere, og de to
siste årene har vi gitt tilbud til de fleste søkerne for at undervisningskabalen skal gå opp. Tidligere har
søkertallet variert fra ca. 90 til over 100. Siden det tidligere var så mange arbeidsgruppeledere som
arbeidet i to år, ble det kun gitt tilbud til ca. 35‐50 % av søkerne. Å tiltrekke seg de riktige søkerne er
viktigere enn å ha et høyt antall søkere, men med de siste års utvikling er studieseksjonen bekymret
for ordningen med arbeidsgruppeledere fremover.
Arbeidsomfanget for arbeidsgruppelederne har økt fra 2003 og frem til i dag. Nye oppgaver har de
fått særskilt honorering for, mens der arbeidsomfanget har økt på eksisterende oppgaver har
faktorene i liten grad blitt endret.
Fakultetet ser behovet for å finne en bedre struktur for arbeidsgruppeledernes arbeidssituasjon. I
høst har fakultetsledelsen derfor hatt en gjennomgang av arbeidsoppgaver, ‐omfang og avlønning for
arbeidsgruppelederne. Vi har sett på avlønningen – både nivå og form – og vi har sett på
arbeidsoppgavene – både i seg selv, og i forhold til avlønningen/arbeidstiden.
Det har blitt avholdt møter mellom fakultetsledelsen og arbeidsgruppelederne, fakultetsledelsen og
representanter for arbeidsgruppelederne, og 21. oktober ble det avholdt møte mellom
fakultetsledelsen, de kursansvarlige på 1. studieår og 2. studieår, representanter for
arbeidsgruppelederne, JSU og studieadministrasjonen. Dette for å kartlegge hvordan man ønsker å
nytte den ressursen arbeidsgruppelederne representerer for undervisningen.
Arbeidet har resultert i et forslag til ny avlønning av arbeidsgruppelederne, samt forslag til endringer
som får betydning for arbeidsgruppeledernes arbeidsomfang.
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Arbeidsgruppelederjobben og spesialemnet JUS329 Universitetspedagogisk
veiledning
Jobben som arbeidsgruppeleder gir uttelling som spesialemne i mastergraden i rettsvitenskap12.
Dersom arbeidsgruppeleder oppfyller kravene i emnet JUS329 Universitetspedagogisk veiledning13,
består de spesialemnet på 15 studiepoeng. Kravene er å følge den obligatoriske opplæringsdelen ved
semesterstart, å ha ansvar for en arbeidsgruppe gjennom et helt studieår med alle de oppgaver det
innebærer og å skrive og bestå et refleksjonsnotat.
Den obligatoriske opplæringen og skriving av det endelige refleksjonsnotatet, gir i dag ikke uttelling i
form av kroner. Gjennom året de arbeider som arbeidsgruppeleder, opparbeider de seg en særskilt
kompetanse som er svært attraktiv på arbeidsmarkedet. Dermed synes det rimelig at fortsatt ikke
absolutt alle aktiviteter honoreres særskilt, når arbeidet gir uttelling som spesialemne.
Andre elementer ved arbeidsforholdet
Arbeidsgruppelederne har eget kontor i ansattfløyen. Der er kun plass til en del av dem samtidig,
derfor får de i tillegg benytte lesesalsplasser i Gamlebygget på kveldstid og i helger. Fakultetet har
ordnet særskilt utskriftstilgang for dem. De har tilgang til kaffemaskinen for ansatte. De inviteres til
faglige arrangement der det er naturlig. Høsten 2013 arrangerer fakultetet egen julemarkering for
dem. Fra og med høsten 2013 avholdes det arrangementer fortløpende gjennom semesteret for å gi
arbeidsgruppelederne faglig påfyll i forhold til arbeidet som gruppeleder og for å informere om
fakultetets forskning, om muligheten for å skrive stor masteroppgave og informasjon om ph.d.‐
programmet.

Historikk arbeidsgruppeoppgaver og arbeidsgruppeledere
2003 (fra og med høstsemesteret): Ordgrense 700 ord, 0,916 time pr besvarelse til kommentering
(honorering for kommentering ble økt til 1 time fra studieåret 2005/21006).
2009 (februar): Veiledende ordgrense skal angis i alle arbeidsgruppeoppgaver. Kommentering kan
forventes bare for tekst opp til ordgrensen. (Utgangspunktet var at 700 ord var for lite som ramme
for besvarelsene, 1000 – 1500 ord ble levert.)
2010 (mars): Veiledende ordgrense ble oppjustert:
Veiledende ordgrense for arbeidsgruppeoppgaver:
 1. studieår: 1000 ord
 2. studieår: 1500 ord
Besvarelsen kan være lengre eller kortere.
Kommentering begrenses til veiledende antall ord.
Dette tok ikke sikte på en oppjustering, men på en bedre virkelighetsbeskrivelse.
I studieåret 2010/2011 ble lønnen for arbeidsgruppeledere oppjustert fra 1 time/besvarelse til 1,5
time/besvarelse for å bøte på at oppgavene er blitt betraktelig større de siste årene, enn det de var i
begynnelsen av studieordningen (700 ord), men også fordi vi ønsket å gi arbeidsgruppelederne tid til
å kommentere mer utfyllende – forutsetningsvis til beste for alle.
2012 (november): Den foreløpig siste behandlingen av saken foregikk i SU 2. november 2012. Da ble
spørsmålet om ordgrenser behandlet og vedtaket ble sånn i sak 68/12:

12
13

Informasjon om jobben som arbeidsgruppeleder http://www.uib.no/jur/23766/jobbmuligheter-studenter
Emnebeskrivelse JUS329 http://www.uib.no/emne/JUS329#emnebeskrivelse
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Sak 68‐12 Ordgrenser i skriftlige arbeider. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet,
Universitetet i Bergen § 4‐1 nr 2. Notat fra administrasjonen.
1. Vedtak
Ordgrensen i arbeidsgruppeoppgaver settes til

2.

a.

1000 ord på første studieår.

b.

1500 ord på andre studieår.

c.

1750 ord på tredje studieår.

Ordgrensen er veiledende.
Arbeidsgruppeledernes kommentering skal gjelde alt innenfor ordgrensen. Utover
ordgrensen kommenteres så langt den tilmålte tiden rekker.
Kursansvarlig skal sikre at oppgaven som gis er innrettet slik at en god besvarelse kan skrives
innenfor ordgrensen og innenfor de tidsrammene som er til disposisjon.
§ 4‐1 nr 2 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, skal
lyde slik:
I oppgave med ordgrense, skal antall ord oppgis på besvarelsen.
Feilaktig angitt antall ord kan bli å vurdere som forsøk på fusk.
a) For masteroppgaver 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 eksamensretten bortfaller.

3.

Endringen gjøres gjeldende fra og med første kurs som begynner i 2013.

JSU har levert merknad til protokollen.

Hele saksframstillingen kan studeres her: http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/w2/pr/protokoll‐
su20121102_1_0.pdf

Arbeidsgruppeledernes lønn:
Det er fastsatt faktorer på arbeidsgruppeledernes arbeid og de ulike delene som inngår etter mal fra
omregningsnøkler til vitenskapelig ansatte. Lønnstrinnet arbeidsgruppelederne i dag lønnes i, er det
laveste lønnstrinnet for Vitenskapelig Assistent, Stillingskode 1019. Det er lønnstrinn 34 som nå
utgjør kr 172,10 per time.
Ved oppstart av masterprogrammet i rettsvitenskap høsten 2003 fikk arbeidsgruppelederne betalt
for arbeidsgruppesamlinger (7 timer totalt pr samling), 0,916 timer pr kommentering og inntil 2 timer
pr. kurs for møter med kursansvarlig.
Det har blitt lagt til nye oppgaver etter hvert:







Studieåret 2005/2006 fikk arbeidsgruppelederne på første studieår betalt en ekstra time for
«bli kjent‐samling» med gruppen sin. Dette har etter hvert også blitt videreført til 2.
studieår.
Studieåret 2005/2006 startet arbeidsgruppelederne på 1. studieår å kommentere
øvingsoppgave i Exfac.
Studieåret 2006/2007 startet vi opp pilotprosjekt på 1. studieår der arbeidsgruppelederne
skulle ha en samtaletime med hver student i sin gruppe og skrive en rapport i etterkant.
Studieåret 2009/2010 ble samtaleprosjektet, gjennom PEK‐midler, utvidet til også å gjelde 2.
studieår. Etter dette har samtaletime og rapport gått inn som fast arbeidsoppgave.
I tillegg har eksisterende oppgaver som kommentering av arbeidsoppgaver blitt mer
omfattende som følge av økte ordgrenser.
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Arbeidsgruppelederne har også noe administrativt arbeid i form av å registrere fremmøte i
gruppene og registrere hvem som skriver oppgaver og kommenterer medstudenter.
Dagens honorering er som følger:
STUDENTER
Grunnlag

Arbeidsgruppe 1. og 2. studieår (pr.samling 2t.)
Kommentering av kursoppgaver på nett (KARK) Exfac
Kommentering av kursoppgaver på nett (KARK) jur emner
Bli kjent i ny arbeidsgruppe
samtaletime
rapport - samtaleprosjekt
Møter m/fagansvarlige og lignende

Ltr.
34

faktor

34
34
34
34
34
34
34

7
1
1,5
1
1,5
1
1

Timesats
172,10

Honorarsats

172,10
172,10
172,10
172,10
172,10
172,10
172,10

1 204,70
172,10
258,15
172,10
258,15
172,10
172,10

pr. samling
pr. oppgave
pr. oppgave
1 t. samling
pr. student
pr. student
pr. time

For å gi arbeidsgruppelederne større forutsigbarhet i forhold til utbetaling av lønn, har muligheten
for fastlønn i stedet for timelønn blitt undersøkt. Dette er praktisk gjennomførbart, og har blitt
innført fra og med november 2013. Alle arbeidsgruppeledernes oppgaver har blitt gjennomgått og
slått sammen ut fra en normering på 12 studenter i arbeidsgruppen (det er gjennomsnittlig 11,2
studenter pr. arbeidsgruppe på begge studieårene). Arbeidsgruppelederne får arbeidskontrakt i 10
måneder som gjelder fra semesterstart til semesterslutt, der de fremover vil få utbetalt samme sum
hver måned i 10 måneder.
For 1. studieår ser det slik ut14:
1. studieår i dag:

Ant. Enh. tot

timelønn 34 faktor

ant t. hv. g. total

a rbei ds gruppes a ml i nger

18

172,1

3,5

kommenteri nger

36

172,1

1,5

2

21685
9293
1377

møte m/kurs a ns va rl i g

8

172,1

1

Bl i kjent

1

172,1

1

172

12

172,1

1

2065

exfa c kommenteri ng
s a mta l e med hver s tud i gr

12

172,1

1,5

3098

ra pport etter s a mta l eti mer

12

172,1

1

2065

totalt

39755

utbeta l t pr må ned i 10 mnd

3976

Det utgjør en stillingsprosent på ca. 14 %
For 2. studieår ser det slik ut3:
2. studieår i dag:

Ant. Enh. tot timelønn 34 faktor

ant t. hv. g. total

a rbeids gruppes a mli nger

28

172,1

3,5

kommenteri nger

56

172,1

1,5

14456

møte m/kurs ans va rl ig

8

172,1

1

1377

Bli kjent

1

172,1

1

172

s a mta le med hver s tud i gr

12

172,1

1,5

3098

rapport etter s a mta l etimer

12

172,1

1

2065

totalt
utbeta lt pr måned i 10 mnd

2

33732

54900
5490

Det utgjør en stillingsprosent på ca. 19 %
Forslag til ny avlønning av arbeidsgruppelederne
Flere arbeidsgruppeledere yter en større innsats enn det de får uttelling for i antall timer. Det er også
flere kursansvarlige som ønsker mer enn 2 timer sammen med arbeidsgruppelederne på sitt kurs.
14

I personalsystemet til UiB er det stillingsprosent som danner grunnlag for utbetaling. Utbetalt sum kan derfor
fravike noe fra utregningene her.
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Fakultetet ønsker å tilby arbeidsgruppelederne faglig påfyll og mer opplæring gjennom hele
studieåret. Dette er det laget program for studieåret 2013/2014. Vi mener derfor at det er grunnlag
for å øke lønnen i forhold til slik den er i dag.
Etter gjennomgang av arbeidsgruppeledernes arbeidsoppgaver og faktorer for avlønning foreslår
fakultetsledelsen at faktor for arbeidsgruppesamlinger økes fra 7 til 8 timer pr. samling. Denne
faktoren har ikke vært økt fra 2003 og frem til i dag, mens den totale arbeidsmengden har økt. Det
foreslås at kommentering av øvingsoppgave i Exfac økes fra 1 time til 1,5 time slik det er for annen
kommentering, at det gis betalt for ytterligere 2 timer møte med kursansvarlige og at
arbeidsgruppelederne får betalt for 5 timer møte med fakultetet gjennom studieåret.
De nye foreslåtte satsene vil oppsummert se slik ut3:
Ny utregning 1. studieår Ant. Enh. tot

timelønn 34 faktor

ant t. hv. g. total f. 4

a rbei ds gruppes a ml i nger

18

172,1

4

kommenteri nger

36

172,1

1,5

9293

møte m/kurs a ns va rl i g

10

172,1

1

1721

1

172,1

1

172

12

172,1

1,5

3098

Bl i kjent
exfa c kommenteri ng

2

24782

s a mta l e med hver s tud i gr

12

172,1

1,5

3098

ra pport etter s a mta l eti mer

12

172,1

1

2065

obl i g. møter gj. s tudi eå ret

5

172,1

1

861

totalt

45090

utbeta l t pr må ned i 10 mnd

4509

Ny utregning 2. studieår Ant. Enh. tot timelønn 34 faktor

ant t. hv. g. total f.4

a rbei ds gruppes a ml i nger

28

172,1

4

kommenteri nger

56

172,1

1,5

14456

møte m/kurs a ns va rl i g

10

172,1

1

1721

1

172,1

1

172

Bl i kjent

2

38550

s a mta l e med hver s tud i gr

12

172,1

1,5

3098

ra pport etter s a mta l eti mer

12

172,1

1

2065

obl i g. møter gj. s tudi eå ret

5

172,1

1

totalt

861
60923

utbeta l t pr må ned i 10 mnd

6092

For arbeidsgruppelederne på 1. studieår vil stillingsprosenten øke til ca. 16 %, og for de på 2. studieår
vil stillingsprosenten øke til ca. 21 %.
Totalt vil dette utgjøre økte kostnader for fakultetet på i underkant av kr 500 000 inkludert sosiale
utgifter.
totale kostnader 1. og 2. studieår
Arbeidsgruppeledere totalt antall timer
tot ant kroner
inkl sosiale utgifter på 31 %

total i dag 3,5 total f. 4
16500
18480
2839650
3180408
3719942
4166334

endring
1980
340758
446393

Arbeidsgruppeledernes oppgaver – omfang og innhold
Etter møtene høsten 2013, peker noen momenter seg ut:
‐

Arbeidsgruppeledernes bidrag til undervisningen er verdifullt, og synes godt integrert i øvrige
undervisningstiltak. Ordningen bør ikke sees som en "nødløsning" på grunn av små
undervisningsressurser – den er god nok til at den bør videreføres og videreutvikles også
etter hvert som ressurssituasjonen (med hensyn til undervisningskrefter) bedres.
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‐

‐

‐

Arbeidsgruppeoppgaver er et sentralt element i problembasert læring, og besvarelse av dem
inngår (indirekte) i sertifiseringsgrunnlaget for våre kandidater. Det er altså ikke riktig å se
arbeidsgruppeoppgaver som "lekser" eller som tiltak for å disiplinere studentene til å arbeide
flittig.
Modellen for arbeidsgruppeledernes kommentering bør vurderes
o Det er ikke nødvendigvis sånn at mye kommentering (mange kommentarer) er det
beste
o Retningslinjer for kvaliteten på kommentarene
o "Trinnvis" kommentering: Først til struktur og helhet, dernest til kildebruk og metode
og så videre så langt man rekker. Kan dette være en mulig hovedregel som løser
spørsmålet om ordgrense/arbeidsomfang?
Studentene er tilbøyelig til å skrive arbeidsgruppeoppgaver over ordgrensen – i noen tilfeller
langt over. Det er særlig på andre studieår dette gjør seg gjeldende.
‐ Det er problematisk fordi:
o Arbeidsgruppelederne er samvittighetsfulle mennesker som ønsker å gi
studentene så gode tilbakemeldinger som mulig, og noen av dem arbeider derfor
mer enn de lønnes for.
o Besvarelsens helhet er et sentralt moment for tilbakemeldingen. Det gir derfor
begrenset mening å "kommentere innenfor ordgrensen".
‐ En mulig løsning er å gjøre ordgrensen absolutt. Spørsmålet er hvilken sanksjon som skal
knyttes til overskridelse.
o Besvarelsen underkjennes. (Det er modellen som er valgt for obligatoriske
kursoppgaver og for masteroppgaver.) Dette kan innebære at kurset ikke
godkjennes, og tiltaket må vurderes i lys av krav til forholdsmessighet.
o Besvarelsen kommenteres ikke. Dette kan innebære at man ved å skrive for
langt, unndrar seg faglig vurdering av prestasjonen, og kan "slippe unna" med en
besvarelse som ikke oppfyller faglige minstekrav.
Erfaringen viser at absolutt ordgrense har fungert bra for obligatoriske kursoppgaver –
det er svært sjelden vi ser overskridelser her.
Absolutt ordgrense presenterer også en annen utfordring: Å kontrollere at den faktisk er
overholdt – evt. at angitt antall ord på besvarelsen er korrekt.

‐

‐

Skal vi i stedet utnytte studentenes vilje til å skrive, og heller utvide rammene for denne
delen av undervisningen?
o Denne modellen har budsjettmessige konsekvenser som må inngå i en større
vurdering og vedtas av fakultetsstyret. Det er ikke egnet som et akutt tiltak
inneværende semester, men kan inngå i senere planlegging.
o I møtet med de kursansvarlige lærerne, kom det fram tanker om at
arbeidsgruppeoppgaver – og studentenes skriving generelt – etter hvert kan nyttes
annerledes og bredere enn tilfellet har vært til nå. Modellen vi har i dag har stått i
hovedsak uendret siden 2003, og de erfaringene og rutinene vi har opparbeidet, kan
tilsi at vi har både behov for og anledning til å tenke litt videre rundt studentenes
skriving. Vi kan tenke oss færre og større oppgaver, vi kan tenke oss oppgaver som
skrives om igjen etter at de er kommentert, vi kan tenke oss større variasjon i
oppgavene basert på emnets egenart og behov,
De kursansvarliges veiledninger til arbeidsgruppelederne og omfang av disse.
o I møtet med de kursansvarlige lærerne og i møter mellom fakultetsledelsen og
representanter for arbeidsgruppelederne, har arbeidsgruppelederne pekt på at
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veiledningene til oppgavene i flere emner er omfattende. Hvis de skal sette seg inn i
alt, så vil de bruke langt mer tid enn de honoreres for. I noen emner har
kursansvarlig utarbeidet en kortversjon av veiledningene i tillegg til den lange. Da kan
arbeidsgruppelederne selv vurdere hvor mye de går inn i den lange veiledningen for
å fordype seg i enkeltområder. Det er derfor fremsatt ønske om at det utarbeides
kortversjoner i alle emner med omfattende veiledninger, eller at veiledningene
generelt gjøres kortere.
Etter dette framsettes følgende forslag til vedtak:
6. Avlønning
a. Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at den foreslåtte modellen for
avlønning av arbeidsgruppeledere vedtas og gjøres gjeldende fra og med høsten 2013.
7. Ordgrense
a. Inntil videre gjøres ordgrensen for arbeidsgruppeoppgaver absolutt, i den forstand at
overtredelse innebærer at besvarelsen ikke godkjennes som del av obligatoriske
arbeidskrav. Kontrollen av ordgrensen gjøres på stikkprøvebasis og ellers der det
framstår som naturlig.
b. Ordgrensen settes til 1000 ord på første studieår og 1500 ord på andre studieår
8. Veiledninger
Dekanen går i dialog med den enkelte kursansvarlig for gjennomgang av omfanget på
veiledningene til arbeidsgruppelederne i det enkelte kurs.
9. Studieutvalget ber om at momentene knyttet til obligatoriske arbeidskrav og studentenes
skriving generelt og til arbeidsgruppeoppgaver spesielt, tas opp i utredningen om
studieordningen som er ventet i 2014. Det er av betydning at kursansvarlige med erfaring fra
dette, trekkes med i arbeidet.
Tilbake til sakslisten
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Sak 83/13
JUS114 Juridisk metode: Kursansvar fra V14.
Professor Erik Monsen er kursansvarlig for JUS114 Juridisk metode.
Han og førsteamanuensis Bjørnar Borvik er enige om at Borvik overtar kursansvaret med virkning fra
V14.

Forslag til vedtak:
Førsteamanuensis Bjørnar Borvik overtar kursansvar for JUS114 Juridisk metode med virkning fra
vårsemesteret 2014.

Tilbake til sakslisten

