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Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet
Mandag 30. september 2013 kl. 14:15.
Møterom 546
Til stede:
Asbjørn Strandbakken (a) – leder
Anneken Sperr (a)
Magne Strandberg (a)
Maria Vea Lund (b)
Anne Torekoven (c) (vara)
Peder Karijord (d)
Eleni Borgund (d)
Forfall: Kjersti Bakke Sørensen

Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no
Neste møte: 5. november 2013

Sak 52‐13
1

Orienteringssaker
Protokoll fra SU 18. juni 2013. Godkjent på sirkulasjon 20. juni 2013. OBS – ekstern
lenke – må lastes ned separat.

2

Fullmaktsvedtak
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

3

JUS122 Erstatningsrett: Læringsmål
JUS260‐2‐A Design‐ og patentrett: Litteratur
JUS276‐2‐AHuman Rights Law: Midlertidig emneansvarlig
JUS278‐2‐A Comparative Private Law: Litteratur
JUS242 Rettergang: Litteratur
JUS257‐2‐A Grunnleggende selskapsrett: Litteratur
JUS271‐2‐A Energy Law: Redaksjonell endring
JUS132 Pengekravsrett: Litteratur

Vedtak i Den sentrale klagenemnden 3. mai og Felles klagenemnd 14. juni:
A. Felles klagenemnd 14.06.2013 – sak 1/13 Tekstsammenfall. Opprettholdt
annullering, opphevet utestengelse.
B. Felles klagenemnd 14.06.2013 – sak 3/13 Tekstsammenfall. Opprettholdt
annullering og utestengelse.
C. Felles klagenemnd 14.06.2013 – sak 4/13 Tekstsammenfall. Opprettholdt
annullering, opphevet utestengelse. Denne saken krever særlig varsomhet
med hensyn til identifisering av studenten.
D. Felles klagenemnd 18.03.24 – sak 63/12 Hjelpemiddel til eksamen.
Opprettholdt annullering og utestengelse.
E. Felles klagenemnd 18.03.2013 – sak 65/12 Hjelpemiddel til eksamen.
Opprettholdt annullering og utestengelse.
F. Den sentrale klagenemnden 23.05.2013 – sak 22/13 Klagesak: Dispensasjon til
å levere ny masteroppgave, kvaliteten på veiledningen gjort til klagegrunn. Ikke
medhold.
G. Den sentrale klagenemnden 23.05.2013 – sak 27/13 Hjelpemidler til eksamen.
Annullering og ett semesters utestengelse.
H. Den sentrale klagenemnden 23.05.2013 – sak 28/13 Hjelpemidler til eksamen.
Annullering og ett semesters utestengelse.
I. Den sentrale klagenemnden 23.05.2013 – sak 29/13 Hjelpemidler til eksamen.
Annullering og ett semesters utestengelse.
J. Den sentrale klagenemnden 23.05.2013 – sak 30/13 Hjelpemidler til eksamen.
Annullering og ett semesters utestengelse.
K. Den sentrale klagenemnden 23.05.2013 – sak 31/13 Hjelpemidler til eksamen.
Annullering og ett semesters utestengelse.
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Den sentrale klagenemnden 23.05.2013 – sak 32/13 Hjelpemidler til eksamen.
Annullering og ett semesters utestengelse.
Vedtakene er ikke satt inn i innkallingen og publiseres ikke, men sendes SU som eget
vedlegg. De kan lastes ned herfra
http://vedlegg.uib.no/?id=ee3eda1afa20d705f56d98c568e32eff i 30 dager fra 12.
september 2013
Sensurfrist for Det juridiske fakultet i Bergen: Uttalelse fra Kunnskapsdepartementet
og midlertidig dispensasjon. Fakultetet vil søke på nytt om dispensasjonsforskrift innen
høstsemesterets utgang. Saken er til uttalelse blant studentene vha JSU.
Oppgradering av Dragefjellet (gamlebygget) i 2014/2015 (syv måneder fra august 2014).
Bygget stenges for omfattende oppussing. Tiltaket omfatter foreløpig bare
ventilasjon/luftkvalitet/temperaturregulering. Fakultetet ønsker å få gjort øvrig
nødvendig oppgradering i samme periode, ikke minst for å minimere samlet
driftsavbrudd i bygningen.
Vi tar sikte på å skaffe erstatningslokaler både for lesesaler og for undervisningsrom i
perioden.
Møte i Læringsmiljøutvalget 25. september. Orientering om teknisk oppgradering av
Dragefjellet.
Aud1: Luftkvaliteten er målt, den er innenfor lovlige rammer. Lydforholdene er IT‐
avdelingens anliggende, problemene er rapportert dit.
Det meldes at temperaturreguleringen er vanskelig; varmt om sommeren og kaldt om
vinteren.
Utvalget undrer om det store antallet laptoper (o.l.) som nyttes i auditoriene kan være
medvirkende til at det meldes om høye (tilsynelatende ukontrollerbare) temperaturer?
NOKUT studentbarometer 2013.

Saker til drøftelse/høring/uttalelse
Programevaluering. Evalueringen legges ikke ved her, men kan lastes ned herfra
http://vedlegg.uib.no/?id=c0180994b5dbbf04878902afaf88f096 i ett år fra 10.
september 2013.
Studieutvalget anbefaler at evalueringen legges fram for fakultetsstyret. Utvalget legger
til grunn at evalueringen inngår i grunnlaget for en eventuell studieordningskomite
neste år.
Utvalget uttaler at studieordningen antakelig i alle fall bør underlegges en ny
omfattende gjennomarbeidelse, selv om det ikke blir aktuelt med utredning av 3+2.
Spesialemneevaluering. Evalueringen legges ikke ved her, men kan lastes ned herfra
http://vedlegg.uib.no/?id=b30bc163ecd906bcf6440c9bfebe41fb i ett år fra 10.
september 2013.
Studieutvalget anbefaler at evalueringen legges fram for fakultetsstyret. Utvalget legger
til grunn at evalueringen inngår i grunnlaget for en eventuell studieordningskomite
neste år.
Vitnemålsvedlegg om gjentaksregler. Forslag fra JSU. Merknad fra administrasjonen.
Det ble stemt over forslaget:
Forslaget fikk studentenes to stemmer. De øvrige fem stemte imot med slik
begrunnelse:
‐ Det er ikke ønskelig at gjentak av bestått eksamen framstår som en hovedregel,
der unntaket (begrensingen) må begrunnes og dokumenteres.
‐ Gjentakskvoten tilsvarer i realiteten noe i nærheten av den gjennomsnittlige
tilbøyeligheten til å gjenta beståtte eksamener, slik den ble dokumentert i
notat til fakultetsstyresak 84/11 (inngår i grunnlaget for sak SU 55/13 i notatet
her). Det innebærer at kvotebegrensningen ikke er noe som "rammer"
gjennomsnittsstudenten.
SU går med dette ikke inn for forslaget.

Vedtakssaker
Sak 54‐13
Vedtak
Sak 55‐13

JUS285‐2‐A Procurement Law. Forslag til nytt emne.
Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at emnet JUS285‐2‐A opprettes fra og
med våren 2014 i henhold til vedlagte emnemal.

Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen;
presisering i § 3‐4 nr. 1 bokstav c punkt iv første punktum. Forslag fra
studieadministrasjonen vedlagt styrenotat fra desember 2011.
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Vedtak

Sak 56‐13

Vedtak

Sak 57‐13
Vedtak
Sak 58‐13
Vedtak

Endring i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen§
3‐4 nr 1 bokstav c punkt iv første punktum vedtas. Bestemmelsen får et nytt andre
punktum og skal lyde slik: «Studenter på masterstudiet i rettsvitenskap kan frivillig
gjenta inntil fire beståtte eksamener på første til fjerde studieår. For tellende frivillig
gjentak, se § 3‐1 nr 4.»
JUS253‐2‐A Kommunalrett. Forslag om å nedlegge JUS253‐2‐B Kommunalrett II og
gjøre mindre endringer i JUS253‐2‐A Kommunalrett I og endre betegnelsen til
«Kommunalrett». Forslag fra påtroppende emneansvarlig Roald Hopsnes, med
emnemal for det foreslåtte emnet.
1. Roald Hopsnes oppnevnes som emneansvarlig for JUS253‐2‐A Kommunalrett
2. Emnet JUS253‐2‐B Kommunalrett II legges ned fra og med våren 2014.
3. Emnet JUS253‐2‐A Kommunalrett I endres som foreslått og benevnes JUS253‐
2‐A Kommunalrett I fra og med våren 2014.

JUS273‐2‐A Legal Philosophy, JUS273‐2‐B Rettsteori og JUS273‐2‐C Law and
Justice: Emneansvarlig og videre drift av emnene. Nedleggelse av JUS273‐2‐B
Rettsteori. Forslag fra Knut Martin Tande og studieadministrasjonen.
1. Knut Martin Tande oppnevnes som emneansvarlig for JUS273‐2‐A Legal
Philosophy og JUS273‐2‐C Law and Justice.
2. JUS273‐2‐B Rettsteori legges ned fra og med våren 2014.
JUS281‐2‐A Comparative Constitutional Law: Endring i emnebeskrivelse. Forslag fra
emneansvarlig.
Vurderingsformen for JUS281‐2‐A Comparative Company Law endres slik:
Autumn 2013:
Semester with teaching:
 A paper of 1800 words maximum. Topic for the paper will be announced by the
lecturer in the beginning of the semester.
 A final examination consisting of two or more essay questions.
The paper will count for 25% of the grade, and the exam 75%.
Semester without teaching:
A four hours written school exam
From autumn 2014:
Semester with teaching:
 A paper of 1800 words maximum. Topic for the paper will be announced by the
lecturer in the beginning of the semester.
 A final examination consisting of two or more essay questions.
 Class participation (attend class and participate in discussions).
Class praticipation will count for 5 % of the grade, the paper will count for 10%, and the
final examintaion will count for 85%.
Semester without teaching:
A four hours written school exam.

Asbjørn Strandbakken
Leder

Johanne Spjelkavik
Sekretær
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Sak 52/13 – 2
Til Knut Martin Tande
Fra administrasjonen/JOSP
Dato: 2013 07 01

Fullmaktsvedtak: JUS122 Erstatningsrett. Mindre endring i
formulering av læringsmål
På bakgrunn av drøftelser om utforming av læringsmål, har det kommet fram synspunkter
som gjør at emneansvarlige ønsker å gjennomføre to mindre endringer i de læringsmålene
for JUS122 Erstatningsrett som ble vedtatt av Studieutvalget den 18. juni (sak 50/13).
Endringene er gjort rede for i vedlegget – ny tekst er i fet skrift, tekst som skal ut er
overstreket.
Formelt:
I hht § 9 tredje ledd andre og tredje punktum i Reglement for det juridiske fakultet, universitetet
i Bergen kan Studieutvalgets leder fatte vedtak ”på utvalgets vegne i mindre viktige saker som
ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten
vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig
drøftes med minst en av studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis”.
Saken her anses å omfattes av denne bestemmelsen idet den ikke er vesentlig og ikke
kontroversiell.

Vedtak:

Endringer i formulering av læringsmål for JUS122 Erstatningsrett vedtas som
foreslått.

Knut Martin Tande
prodekan
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Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte når det
gjelder kunnskap:
Studenten
har kunnskaper om grunnleggende regler og sammenhenger i erstatningsretten
kan gjøre rede for viktige erstatningsrettslige begreper
har forståelse og gode detaljerte kunnskaper innenfor emnene erstatningsrettslig relevant
skade, ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, skadelidtes forhold (herunder skadelidtes
medvirkning) og lempning.
har praktisk anvendbar forståelse for og kunnskaper om øvrige emner innenfor lærestoffet;
utmåling, solidaransvar og regress, forholdet mellom erstatning og trygde‐ og
forsikringsdekning; særskilt yrkesskadeforsikring og motorvognforsikring, samt den
europeiske rettens innvirkning på norsk erstatningsrett.
Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha følgende læringsutbytte når det
gjelder ferdigheter:
Studenten
kan finne frem til, identifisere, systematisere og formulere erstatningsrettslige argumenter
så vel muntlig som skriftlig.
kan resonnere seg frem til et faglig forsvarlig standpunkt gjennom avklaring av spenninger
mellom ulike typer gyldige erstatningsrettslige argumenter.
kan foreta en selvstendig analyse av erstatningsrettslige problemstillinger på en grundig,
helhetlig, kritisk og balansert måte.
kan anvende anerkjent juridisk metode til å analysere praktisk aktuelle erstatningsrettslige
problemstillinger, herunder drøfte, argumentere og selvstendig ta standpunkt til
problemløsningen.
behersker en juridisk metode som omfatter bruk av lovfestede og ulovfestede
erstatningsrettslige rettskilder, samt EU‐rettskilder og europeisk «soft law». ‐ kan arbeide i
gruppe med andre som en deltaker som bidrar aktivt til en akademisk diskusjon av praktiske
erstatningsrettslige problemstillinger med teoretiske implikasjoner, herunder kommentere
og evaluere andre studenters juridiske analyser og selv motta og gjøre bruk av slike
kommentarer.
kan drøfte erstatningsrettslige spørsmål i et rettspolitisk perspektiv, samt relatere norsk
erstatningsrett til erstatningsretten på europeisk nivå.
Etter at kurset er gjennomført, forventes studenten å ha følgende læringsutbytte når det
gjelder generell kompetanse:
Studenten
kan drøfte juridiske spørsmål som i høy grad må avgjøres på bakgrunn av rettspraksis og
ulovfestede regler, og ha en metodisk forståelse for særlige argumentasjonsmåter som disse
rettskildene forutsetter.
kan drøfte og argumentere på en måte som fremhever og tar stilling til internasjonale
rettskilders betydning for rettsområdet.
har en oversikt over og forståelse for varianter av rettslig samspill mellom generelle
lovfestede og ulovfestede regler, spesialregler og internasjonale rettskilder.
har oversikt og forståelse for ulike offentligrettslige og privatrettslige
kompensasjonssystemers rettslige sammenheng og gjensidige påvirkning.
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Til Knut Martin Tande
Fra administrasjonen/JOSP
Dato: 2013 08 13

Fullmaktsvedtak: JUS260-2-A Design- og patentrett. Litteratur
Emneansvarlig Torger Kielland har levert forslag til endringer i litteraturlisten for emnet
JUS260-2-A Design- og patentrett. Forslaget og oversendelsen er vedlagt.
Endringen innebærer oppdatering av versjon og sidetall i Knoph i innføringslitteraturen og
noe omdisponering fra Lassen/Stenvik til Stenvik i hovedlitteraturen. I tilleggslitteraturen går
Singer/Stauder ut, i stedet settes inn patentloven med kommentarer, Schovsbo/Rosenmeier
og Stone inn.
Formelt:
I hht § 9 tredje ledd andre og tredje punktum i Reglement for det juridiske fakultet, universitetet i
Bergen kan Studieutvalgets leder fatte vedtak ”på utvalgets vegne i mindre viktige saker som ikke er
av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten vesentlig ulempe
for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig drøftes med minst en av
studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis”.
Saken her anses å omfattes av denne bestemmelsen idet den ikke er vesentlig og ikke kontroversiell.

Vedtak:

Endringer i litteraturlisten for JUS260-2-A vedtas som foreslått.

Knut Martin Tande
prodekan
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Forslaget:
JUS260-2-A / Design- og patentrett
Innføringslitteratur
Birger Stuevold Lassen, Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik, Knophs oversikt over Norges
rett, 13.utg., 2009, §§70-75 (s. 473-510)
Hovedlitteratur
Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Designrett - En innføring, 2006, Kap. I - X (s. 11129)
Are Stenvik, Patentrett, 2. utg., 2006
s. 13-82, s. 123-148, s. 156, s. 173-217, s. 226-261, s. 300- 326 og s. 362-434.
Tilleggslitteratur
Are Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, 2001
Nicolai Lindgreen, Jens Schovsbo og Jesper Thorsen, Patentloven med kommentarer, 2012
Jens Schovsbo og Morten Rosenmeier, Immaterialret, 3. utg., 2013, kap. III og kap. V
David Stone, European Union Design Law, 2012
Jens Schovsbo og Niels Holm Svendsen, Designret – designloven med kommentarer, 2002

Eksisterende litteraturliste:
Innføringslitteratur:
Knophs Oversikt (12. utg.) s. §§ 70-75, s. 468-505 (37 sider).
Hovedlitteratur:
Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik: Designrett, En innføring (Oslo 2006). Kap. I - XI
(s. 11-134).
Are Stenvik, Patentrett (2. utg.), Oslo 2006
s. 13-43, s. 53-77, s. 123-148, s. 173-217, s. 226-250, s. 300- 326, s. 362-434, s. 4452, s. 156 og sidene 251-261 (samlet 254 sider).
Tilleggslitteratur:
Are Stenvik, Patenters beskyttelsesomfang, Oslo 2001
Singer/Stauder, Europæisk Patentkonvention (oversat og redigeret af Lise Dybdahl),
København 2001
Designret, designloven med kommentarer, Schovsbo, Holm Svendsen, København 2002
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Til Knut Martin Tande
Fra administrasjonen/JOSP
Dato: 2013 06 27

Fullmaktsvedtak:
JUS276-2-A Human Rights Law: Special Focus on Economic, Social
and Cultural Rights – midlertidig emneansvarlig
Studieåret 2013/2014 er Henriette Sinding Aasen innvilget forskningstermin.
For den perioden oppnevnes professor Terje Einarsen som emneansvarlig for JUS276-2-A.
Oppdraget er nærmere avklart pr e-post; vedlagt.
Formelt:
I hht § 9 tredje ledd andre og tredje punktum i Reglement for det juridiske fakultet, universitetet i
Bergen kan Studieutvalgets leder fatte vedtak ”på utvalgets vegne i mindre viktige saker som ikke er
av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten vesentlig ulempe
for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig drøftes med minst en av
studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis”.
Saken her anses å omfattes av denne bestemmelsen idet den ikke er vesentlig og ikke kontroversiell.

Vedtak:

Professor Terje Einarsen oppnevnes som emneansvarlig for JUS276-2-A Human
Rights Law: Special Focus on Economic, Social and Cultural Rights studieåret
2013/2014. Innholdet i oppdraget er nærmere avtalt pr e-post vedlagt vedtaket her.

Knut Martin Tande
prodekan
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From: Terje Einarsen
Sent: Friday, June 21, 2013 10:25 AM
To: Johanne Spjelkavik
Cc: Nathalie S. L. Gaulier
Subject: SV: Kursansvar for JUS276‐2‐A kommende studieår
God presisering, Johanne:
Jeg vil selvfølgelig forsøke ‐ i samråd med dere og Henriette ‐‐ å skaffe alternativ underviser, men
ikke slik at jeg må steppe inn selv i undervisningen hvis det ikke lykkes.
Terje
________________________________________
Fra: Johanne Spjelkavik
Sendt: 21. juni 2013 10:15
To: Terje Einarsen
Cc: Nathalie S. L. Gaulier
Emne: RE: Kursansvar for JUS276‐2‐A kommende studieår
Det er ikke undervisning om våren, bare eksamen.
Det er én sensor.
Jeg har forstått det sånn at Henriette vil være tilgjengelig for spørsmål og "enklere ting".
Avtalen med deg inngås under forutsetning av at du selv ikke skal undervise.
Når du skriver "ikke tar ansvar for å erstatte undervisning som måtte falle bort", mener du da "bare"
at du ikke skal undervise selv, eller mener du også å avskjære involvering i å skaffe andre
undervisere?
Joh
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
From: Terje Einarsen
Sent: Friday, June 21, 2013 10:10 AM
To: Johanne Spjelkavik
Cc: Nathalie S. L. Gaulier
Subject: SV: Kursansvar for JUS276‐2‐A kommende studieår
Dette ser i utgangspunktet fint ut for i høst. Skal kurset også avvikles til våren, og hva i så fall med
opplegget da? Er det også klart?
Når det gjelder sensur, er det normalt kun en sensor? Jeg forutsetter at Henriette vil være tilgjengelig
på epost for en dialog om valg av alternative sensorer, altså i første omgang med meg hvis jeg er
fagansvarlig.
Ellers gjentar jeg min forutsetning om jeg ikke tar ansvar for å erstatte undervisning som måtte falle
bort på grunn av sykdom eller annet fravær hos underviserne. Denne forutsetningen må være
akseptert av fakultetet.
På disse vilkår kan jeg påta meg fagansvaret i høst.
Terje
________________________________________
Fra: Johanne Spjelkavik
Sendt: 20. juni 2013 14:52
To: Terje Einarsen
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Cc: Nathalie S. L. Gaulier
Emne: RE: Kursansvar for JUS276‐2‐A kommende studieår
Nå har jeg snakket med Nathalie:
‐ Undervisningen er ferdig planlagt: 14 timer med Asbjørn Eide, 28 timer med Amanda Cahill Ripley ‐
tid og sted og hotell og billetter og alt sånt er klart.
‐ Kurset har vanligvis en obligatorisk kursoppgave og presentasjon, det gjelder ikke i høst og kurset er
følgelig enklere å gjennomføre/avvikle.
‐ Eksamensoppgaven: Sinding Aasen har påtatt seg å kvalitetssikre den etter at underviserne har
sendt henne forslag.
‐ Vi har en "sensorkandidat" og regner med at det er i boks. Her er det et lite forbehold: Det vi evt. vil
trenge er info om hvem vi kan kontakte for sensur hvis den mulige sensoren mot formodning melder
forfall.
‐ De kandidatene som evt. stryker, må ha ny sensur ‐ det er det vanligvis kursansvarlige som tar seg
av. De tre siste årene har vi ikke hatt noen stryk i dette emnet
‐ Klagesensur: Hvis noen skulle klage på sensuren, trenger vi to nye sensorer ‐ der kan vi trenge
forslag til navn, med mindre for eksempel underviserne kan ta det (det tror jeg ikke vi har tradisjon
for).
Her er emnebeskrivelsen: http://www.uib.no/emne/JUS276-2A#emnebeskrivelse
Nathalie S. L. Gaulier <Nathalie.Gaulier@jurfa.uib.no er administrativt ansvarlig for emnet og kan
hjelpe med flere opplysninger hvis du har behov for det.
Joh
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
From: Johanne Spjelkavik
Sent: Thursday, June 20, 2013 2:24 PM
To: Terje Einarsen
Cc: Nathalie S. L. Gaulier (Nathalie.Gaulier@jurfa.uib.no)
Subject: RE: Kursansvar for JUS276‐2‐A kommende studieår
Jeg har ikke detaljene rundt undervisere/undervisning, men det skal jeg framskaffe vha Nathalie.
Joh
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
From: Terje Einarsen
Sent: Thursday, June 20, 2013 2:20 PM
To: Johanne Spjelkavik
Cc: Asbjørn Strandbakken; Nathalie S. L. Gaulier
Subject: SV: Kursansvar for JUS276‐2‐A kommende studieår
Ja, vi har tidligere snakket om det, Johanne, på ditt initiativ flere ganger. Og jeg har stadig høflig
takket nei, fordi jeg har andre ting som jeg dessverre for noen og til nytte for andre må prioritere for
høstsemesteret.
Jeg er derfor slett ikke "innforstått" med det du nevner.
For å kunne vurdere nærmere, og jeg sier vurdere, må jeg ha klarhet i følgende:
Hvem er underviserne og hva nøyaktig har de påtatt seg å gjøre, hver for seg og til sammen? Jeg vil
ha bekreftelse fra vedkommende direkte også.
Hva blir den fagansvarliges konkrete oppgaver og ansvar, slik dere ser det?
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Hvis jeg skal være fagansvarlig må kurset "gå av selv" uten min innblanding, utover at jeg antar at jeg
må ha et møte med underviserne for å sikre at de har lagt opp til en forsvarlig gjennomføring av
undervisningen før kurs‐start, og at jeg må være med å sikre at opplegget for eksamen er forsvarlig.
Jeg tar ikke ansvar for å erstatte undervisning som måtte falle bort på grunn av sykdom eller annet
fravær hos underviserne.
Med vennlig hilsen,
Terje
________________________________________
Fra: Johanne Spjelkavik
Sendt: 20. juni 2013 11:27
To: Terje Einarsen
Cc: Asbjørn Strandbakken; Nathalie S. L. Gaulier
Emne: Kursansvar for JUS276‐2‐A kommende studieår
Vi har jo tidligere snakket litt om kursansvaret for JUS276‐2‐A Human Rights Law: Special Focus on
Economic, Social and Cultural Rights kommende år – vi har undervisere, men trenger altså å plassere
selve det faglige ansvaret. Vi har 42 påmeldte innreisende studenter, og kan ikke avlyse kurset nå.
Jeg har snakket med dekanen om det nettopp og han ber deg påta deg dette kursansvaret
kommende år, mens Sinding Aasen er i permisjon.
Kan du gi meg en tilbakemelding og bekrefte at du er innforstått med det?
Mvh
Johanne Spjelkavik
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Til Knut Martin Tande
Fra administrasjonen/JOSP
Dato: 2013 08 12

Fullmaktsvedtak: JUS278-2-A Comparative Private Law litteraturliste
Kursansvarlig Gianmaria Ajani har meldt om endring i litteraturlisten til sitt kurs JUS278-2-A
Comparative private Law for høsten 2013. Forslaget og hans oversendelse er vedlagt her.
Formelt:
I hht § 9 tredje ledd andre og tredje punktum i Reglement for det juridiske fakultet, universitetet i
Bergen kan Studieutvalgets leder fatte vedtak ”på utvalgets vegne i mindre viktige saker som ikke er
av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten vesentlig ulempe
for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig drøftes med minst en av
studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis”.
Saken her anses å omfattes av denne bestemmelsen idet den ikke er vesentlig og ikke kontroversiell.

Vedtak:

Endringer i litteraturlisten for emnet JUS278-2-A Comparative Private Law vedtas
som foreslått.

Knut Martin Tande
prodekan
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JUS278-2-A / Comparative Private Law
Part I.

R. SACCO, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, (Part I) 39
Am. J. Comp. Law (1991) , pp. 1-34

R. SACCO, Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law, (Part II) 39
Am. J. Comp. Law (1991) , pp. 343-401
R. A. MAC DONALD, Unitary Law Re-form, Pluralistic Law Re- Substance:

Illuminating Legal Change, 67 Louisiana Law Review, (2007) pp. 1113-1160

G. AJANI , Transplants, Legal Borrowings and Reception, Encyclopedia of Law &
Society - Sage Pub., New York, 2007 pp. 1-8

W. TWINING, Generalizing about Law: the Case of Legal Transplants, The TilburgWarwick Lectures, 2000 pp. 1-52

F. SCHAUER, The Politics and Incentives of Legal Transplantation, CID Working Paper
no. 44, Cambridge Mass., April 2000, Law and Development Paper no. 2, pp. 1-21
Part II.

P. LEGRAND, European Legal Systems are not Converging, 45 Int´l & Comp. L.Q. 55
(1996), pp. 52-81

K. ZWEIGERT, , H.-J. PUTTFARKEN, Statutory Interpretation - Judicial Style, 44 Tul.
L. Rev. (1969-1970), pp. 704-719

M. W. HESSELINK, The Politics of European Contract Law: Who has an Interest in
What Kind of Contract Law for Europe?, 2 Global Jurist Frontiers, (2002), pp. 1-11

M. WELLS, French and American Judicial Opinions 19 Yale J. Int´l L. 81 (1994), 81132


Cour de Cassation Chambre civile 2, Audience publique du 18 décembre 1995


House of Lords M'alister (or Donoghue) appellant; and Stevenson respondent [1932]
AC 562 pp. 1-22

Supreme Court of California Escola v. Coca Cola Bottling Co. of Fresno [1944] 150
P.2d 436, pp. 1-5
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‐‐‐‐‐Original Message‐‐‐‐‐
From: Gianmaria Ajani [mailto:gianmaria.ajani@unito.it]
Sent: Tuesday, August 06, 2013 1:07 PM
To: Nathalie S. L. Gaulier
Cc: Berte‐Elen R Konow
Subject: Re: JUS278‐2‐A ‐ Course plan for autumn 2013
Dear Nathalie,
as I mentioned, I have made some changes on the reading materials for the Comparative Private Law
Course.
Please find here enclosed the new list:I have deleted two articles and added one by Mac Donald (in
red). [ http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=unitary%20law%20re‐
form%2C%20pluralistic%20law%20re‐
substance&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdigitalcommons.law.lsu.edu%
2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D6207%26context%3Dlalrev&ei=19AIUrqjNI3UsgajtYHgAg&us
g=AFQjCNGAq73RU4oE26aFpcH9jKnxJyEtUw&bvm=bv.50500085,d.Yms ]
I have no changes on the course description.
[…]
Also enclosed the text of the article by Mac Donalds
Thanks for confirming you have received this mail and the attachments
Looking forward to seeing you in September,
Gianmaria
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gianmaria Ajani
Direttore
Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Torino

www.personalweb.unito.it/gianmaria.ajani/
Tilbake til sakslisten
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Til Asbjørn Strandbakken
Fra administrasjonen/JOSP
Dato: 2013 08 19

Fullmaktsvedtak: JUS242 Rettargang Litteaturliste
Emneansvarlige Ørnulf Øyen og Magne Strandberg har levert forslag om endring av
litteraturlisten i JUS242 Rettargang. Forslaget er vedlagt.
Endringen gjelder utelukkende oppdatering fra 2. til 3. utgave av Mælands bok.

Formelt:
I hht § 9 tredje ledd andre og tredje punktum i Reglement for det juridiske fakultet, universitetet
i Bergen kan Studieutvalgets leder fatte vedtak ”på utvalgets vegne i mindre viktige saker som
ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten
vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig
drøftes med minst en av studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis”.
Saken her anses å omfattes av denne bestemmelsen idet den ikke er vesentlig og ikke
kontroversiell.

Vedtak:
Litteraturlisten for JUS242 Rettargang endres som foreslått.

Asbjørn Strandbakken
dekan
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Til Asbjørn Strandbakken
Fra administrasjonen/JOSP
Dato: 2013 09 03

Fullmaktsvedtak: JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett:
Hovedlitteratur
Kursansvarlig Filip Truyen ber om endring i hovedlitteraturen i emnet JUS257-2-A
Grunnleggende selskapsrett, i en e-post til studieadminsitrasjonen 29. august 2013:

Den 1. juli 2013 ble det foretatt store endringer i aksjeloven. Av den grunn bør pensum
oppdateres.
Jeg ber om at Tore Bråthen, Selskapsrett, 4. utgave 2013 tas inn i som pensum. Denne vil
foreligge i bokhandelen den 2. september. Andenæs og Woxholth sine "Selskapsretter" utgår.
Jeg vil imidlertid anta at de sistnevnte bøker må stå på pensumlisten denne høsten sammen
med Bråthen.
Kursansvarlig har senere opplyst at hovedlitteraturen etter ny modell vil være 283 sider.
Kurset starter den 23. september, og det er krav om at emnebeskrivelsen skal være publisert
senest fire uker før kurset starter. Her foreslår imidlertid emneansvarlig at de to versjonene
av hovedlitteraturen skal være likestilt høsten 2013 – det anses derfor uproblematisk at
endringen innføres senere enn denne fristen tilsier.
Formelt:
I hht § 9 tredje ledd andre og tredje punktum i Reglement for det juridiske fakultet, universitetet
i Bergen kan Studieutvalgets leder fatte vedtak ”på utvalgets vegne i mindre viktige saker som
ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten
vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig
drøftes med minst en av studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis”.
Saken her anses å omfattes av denne bestemmelsen idet den ikke er vesentlig og ikke
kontroversiell.

Vedtak:

Hovedlitteraturen for JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett endres som foreslått:
1. Tore Bråthen, Selskapsrett, 4. utgave 2013 tas inn i listen over hovedlitteratur
fra høsten 2013.
2. Geir Woxholth: Selskapsrett og Mads Henry Andenæs: Aksjeselskaper og
allmennaksjeselskaper tas ut av litteraturlisten fra og med høsten 2014.

Asbjørn Strandbakken
dekan
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Til Asbjørn Strandbakken
Fra administrasjonen/JOSP
Dato: 2013 08 23

Fullmaktsvedtak: JUS271-2-A Energy Law. Litteratur – redaksjonell
endring.
I litteraturlisten til emnet heter det nå: «Petroleum law Compendium, containing legislation,
international treaties, contract material and reading material to be provided by Faculty”
Vi deler ikke lenger ut dette kompendiet, i stedet er det til salgs på Studia. Som følge av
det er det ønskelig å endre litteraturlisten til: “Petroleum Law Compendium, containing

legislation, international treaties, contract material and reading material. (Compendium for sale at
Studia Bookstore.)»
Formelt:
I hht § 9 tredje ledd andre og tredje punktum i Reglement for det juridiske fakultet, universitetet
i Bergen kan Studieutvalgets leder fatte vedtak ”på utvalgets vegne i mindre viktige saker som
ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten
vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig
drøftes med minst en av studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis”.
Saken her anses å omfattes av denne bestemmelsen idet den ikke er vesentlig og ikke
kontroversiell.

Vedtak:

Redaksjonell endring av litteraturlisten i JUS271-2-A Energy Law vedtas som
foreslått.

Asbjørn Strandbakken
dekan
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Til Asbjørn Strandbakken
Fra administrasjonen/JOSP
Dato: 2013 09 16

Fullmaktsvedtak: JUS132 Pengekravsrett - Litteratur
Emneansvarlig Rune Sæbø har satt fram forslag om endring av litteraturlisten i JUS132
Pengekravsrett. Forslaget er vedlagt. Kurset starter 21. oktober, fristen for å publisere
endringer i emnebeskrivelsen er 23. september (før neste møte i Studieutvalget).
Formelt:
I hht § 9 tredje ledd andre og tredje punktum i Reglement for det juridiske fakultet, universitetet
i Bergen kan Studieutvalgets leder fatte vedtak ”på utvalgets vegne i mindre viktige saker som
ikke er av prinsipiell betydning, samt i saker hvor møtebehandling ikke kan avventes uten
vesentlig ulempe for fakultetets virksomhet. I sistnevnte tilfeller skal saken så vidt mulig
drøftes med minst en av studentrepresentantene i utvalget før vedtak fattes eller tilråding gis”.
Saken her anses å omfattes av denne bestemmelsen idet den ikke er vesentlig og ikke
kontroversiell.

Vedtak:
Endringer i litteraturlisten for JUS132 Pengekravsrett vedtas som foreslått:

Hovedlitteratur :
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett (2011) med unntak for kapitlene III, IV
pkt. 2, 3 og 4, V, VI pkt. 4.3.3, VII pkt. 6 og 7 og XII pkt. 2.6
Rune Sæbø: Kompendium i pengekravsrett (2010)
Tilleggslitteratur:
Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett (2011) kap. 4.4, 7.1, 7.4 - 7.7, 8.5 - 8.11,
9, 10.1 - 10.2, 21.1 - 21.5, 21.9 - 21.10, 27.5 - 27.6, 28, 30, 32, 35, 38.1 38.3 og 38.6.
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett (2011) kapittel III
Samlet sidetall: 380

Asbjørn Strandbakken
dekan
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Notat til Studieutvalget
Fra professor Rune Sæbø
FORSLAG OM ENDRINGER I LITTERATURLISTEN I JUS 132 /
PENGEKRAVSRETT
Som fagsansvarlig fremmer jeg med dette forslag om endring i litteraturlisten i
JUS 132/Pengekravsrett fra og med kurset H-2013.
Enkelt sagt har studentene siden litteraturlisten sist ble endret, i 2011, kunnet
velge om de ville lese gamle eller nye fremstillinger av hhv Bergsåker og
Hagstrøm.
Det er nå, knapt to år etter at Bergsåkers og Hagstrøms bøker kom i ny utgave,
ikke lenger naturlig å ha de eldre utgavene som alternativ i fakultetets
litteraturliste.
Jeg foreslår derfor at litteraturlisten i Pengekravsrett endres fra og med
kurset H-2013 til:
Kjernelitteratur :
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett (2011) med unntak for kapitlene III, IV
pkt. 2, 3 og 4, V, VI pkt. 4.3.3, VII pkt. 6 og 7 og XII pkt. 2.6
Rune Sæbø: Kompendium i pengekravsrett (2010)
Tilleggslitteratur
Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett (2011) kap. 4.4, 7.1, 7.4 - 7.7, 8.5 - 8.11, 9,
10.1 - 10.2, 21.1 - 21.5, 21.9 - 21.10, 27.5 - 27.6, 28, 30, 32, 35, 38.1 - 38.3 og
38.6.
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett (2011) kapittel III
Samlet sidetall: 380
Gjeldende litteraturliste er:
Kjernelitteratur:
Enten:
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett (1994) med unntak for kapitlene III, IV pkt. 2
og 3, V og XI pkt. 6.4.
Rune Sæbø: Kompendium i pengekravsrett (2010)
Eller:
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Trygve Bergsåker: Pengekravsrett (2011) med unntak for kapitlene III, IV pkt.
2, 3 og 4, V, VI pkt. 4.3.3, VII pkt. 6 og 7 og XII pkt. 2.6
Rune Sæbø: Kompendium i pengekravsrett (2010)
Tilleggslitteratur:
Enten:
Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett (2003) kap. 4.4, 7.1, 7.4 - 7.7, 8.5 - 8.11, 9,
10.1 - 10.2, 21.1 - 21.5, 21.9 - 21.10, 27.5 - 27.6, 28, 30, 32, 35, 38.1 - 38.3 og
38.6.
Eller:
Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett (2011) kap. 4.4, 7.1, 7.4 - 7.7, 8.5 - 8.11, 9,
10.1 - 10.2, 21.1 - 21.5, 21.9 - 21.10, 27.5 - 27.6, 28, 30, 32, 35, 38.1 - 38.3 og
38.6.
Trygve Bergsåker: Pengekravsrett (2011) kapittel III
Kontakt meg dersom det er spørsmål til ovenstående eller dersom det er behov
for ytterligere informasjon.

Dragefjellet, 13.september 2013
Rune Sæbø
Tilbake til sakslisten
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Sak 52/13 – 4

Side 23

Side 24

Side 25

Side 26

Side 27
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Sak 52/13 – 7
NOKUT studentbarometer 2013
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Sak 53/13 – 3
Vedlegg til vitnemål som informerer om gjentakskvoteregelen.
Forslag fra JSU

Bergen 18/09‐2013
Til SU v/Johanne Spjelkavik
Vedlegg til vitnemål som informerer om gjentakskvoteregelen.
JSU foreslår at studenten, dersom han/hun ønsker det, skal kunne få utstedt fra faktuletet et
vedlegg til vitnemål og/eller karakterutskrift, som informerer om ”fire‐kvote”‐regelen for
gjentak av eksamen.
Begrunnelsen for dette er at visse studiekull – særskilt 2011 kullet – er stilt i et uheldig lys
pga. den innførte gjentakskvoten. Dette fordi studenter på høyere trinn som konkurrer i
samme arbeidsmarked ikke har hatt slike begrensninger. JSU understreker at gjentakskvoten
er en god og hensiktsmessig regel, som nødvendigvis måtte ramme noen hardere enn andre.
Nå ønsker JSU å bøte på dette ved at studentene kan vise til et vedlegg fra fakultetet som
forklarer situasjonen.
For Juridisk Studentutvalg,
Peder Karijord
Tilbake til sakslisten
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Merknad fra administrasjonen til forslag fra JSU om vitnemålsvedlegg om
gjentaksordning
Slik forslaget framstår, vil det kunne gjennomføres uten store kostnader. JSU ser for seg at vi lager en
standardtekst som er tilgjengelig på en nettside el.l. og som studentene kan hente ut selv.
Administrasjonen har ikke hatt anledning til å drøfte forslaget eller undersøke konsekvensene. I
første omgang ser vi én betenkelighet med en slik informasjon: Det kan virke til å framstille
ordningen med gjentak av bestått eksamen som en normaltilstand eller hovedregel, slik at
begrensingene i adgangen til slikt gjentak blir et unntak som må begrunnes eller forklares. Det er i
seg selv uheldig; adgangen til å gjenta bestått eksamen er primært for at man skal kunne reparere en
dårlig dag på eksamen (der man likevel leverte besvarelse til ståkarakter), ikke for at man skal prøve
igjen og igjen til man oppnår den karakteren man ønsker.
På den annen side har JSU rett i sitt poeng: Det er grunn til å anta at gjentak av bestått eksamen
forekommer utover de tilfellene der man ble rammet av en "dårlig dag" og følgelig nyttes til å "prøve
igjen".
At adgangen til gjentak begrenses (fra 1.1.2013) vil da faktisk ha en betydning og utgjøre en forskjell i
rammebetingelsene mellom dem som ble ferdig før kvotebestemmelsen ble innført og de som
fortsetter etter det.
Kvotereglene gjelder ikke for innføringsemner og spesialemner. Det vil si at de første ordinære
kandidatene som har fullført studiet underlagt kvoteregler, er ferdig våren 2014. For dem har kvoten
heller ingen stor betydning – de fikk fire forsøk å fordele på tre tredjeårsemner og tre
fjerdeårsemner. Desto tidligere i studiet man var da kvotereglene ble innført, desto mer betydning vil
reglene ha.
Tilbake til sakslisten
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Sak 54/13
Opprette nytt emne, JUS285-2-A Procurement Law
Det er kommet forslag om opprettelse av et nytt spesialemne, JUS285‐2‐A Procurement Law. Den
faglige driften og undervisningen vil være besørget av stipendiat Ignacio Herrera‐Anchustegui. Det
formelle emneansvaret vil ivaretas av førsteamanuensis Christian Franklin.
Emnemalen er utarbeidet i et samarbeid mellom Ignacio Herrera‐Anchustegui og
studieadministrasjonen.
Vedtaksforslag:
Studieutvalget innstiller overfor fakultetsstyret på at emnet JUS285‐2‐A opprettes fra og med våren
2014 i henhold til vedlagte emnemal.
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Template for decisions on the establishment of JUS285-2-A Procurement 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**

‐ Learning outcome**

‐ Literature**

JUS285‐2‐A
EU and EEA Public Procurement Law
EU and EEA Public Procurement Law
EU and EEA Public Procurement Law
10
MA
Christian Franklin
Christian Franklin / Ignacio Herrera‐Anchustegui
Kjersti Lillegraven – Kjersti.Lillegraven@jurfa.uib.no
Competition Law (JUS258‐2‐B); Norske og internasjonale
rettslege institusjonar (Jus 121)
The content of the course is to provide the student with an
overview of the EU‐EEA public procurement law and its
application by covering theoretical and practical aspects of
the procurement activity.
The discipline of public procurement enjoys of great
practical importance as it is the set of rules that applies to
the acquisition of goods, services and/or works by
contracting entities in the EU. Public procurement activity
accounts for up to 19% of the GDP of the Union.
This course is designed to provide with a thorough analysis
of the most relevant aspects of public procurement law,
including but not limited to the following aspects:
 Definition and objectives of public procurement;
 Public procurement directives in the EU and its
interplay with the TFEU;
 Core concepts such as “contracting authority”,
“public contract”, “economic operator” ;
 EU‐EEA Tender procedures (selection, exclusion,
assessment and award of a contract);
 Enforcement of procurement rules in the EU.
For exam purpose the requirement is thorough knowledge
of material EU/EEA public procurement rules and case law
as well as understanding of the relation between national
and supranational legislation in this field of law.
The course will allow the student to:
 understand the goals of public procurement;
 understand and explain the core concepts of
public procurement law;
 provide a detailed account of the different public
procurement rules and their scope of application;
 describe the public procurement procedures
towards the purchasing of goods, services and/or
works;
 identify relevant problems of public procurement
and offer solutions to them; and
 familiarize with some of the most relevant EU case
law on public procurement.
Required readings:
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Poulsen, Sune Troels. Jakobsen, Peter Stig.
Kalsmose‐Hjelmborg, Simon Evers. EU Public
Procurement Law. The Public Sector Directive. The
Utilities Directive. 2nd edition. 2012. Selected
chapters.
Suggested readings:
 Bovis, Christopher H. EU Public Procurement law.
2nd ed. 2012.
 Selected public procurement articles.
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*

Spring
Lectures/Seminars
English
During the course, the students shall write a final paper
(maximum 2000 words, excluding footnotes). This will
make up 50 % of the final mark.

No restrictions
“Yes” if there are no compulsory elements in the course.
Spring. For students that have failed the paper there will be
a second chance to hand in a paper before the exam.

-

Remedies permitted in addition to § 3‐6

Basic admission requirements (including language
requirements):
‐ compulsory*
‐ recommended*
Academic overlap with other courses*

Paper: 50 %; four hour school exam: 50 %.
Resit school exam for those who have an approved paper.
4 hours School exam.
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.
See section 3‐5 of the Supplementary Regulations for
Studies at the Faculty of Law at the University of Bergen.
Compendium of allowed material which shall be sold at
Studia (ca. 100‐150 pages).
Special regulations about dictionaries:
 According to the Regulations for Studies, one
dictionary is permitted support material during
the examination. Bilingual dictionaries containing
for example both Norwegian‐English and English‐
Norwegian are considered as one dictionary.
 Bilingual dictionaries to/from the same two
languages ‐ for example Norwegian‐
English/English‐Norwegian ‐ in two different
volumes are also considered as one dictionary
(irrespective of publisher or edition).
 Dictionaries as described above cannot be
combined with any other types of dictionaries.
 Any kind of combination which makes up more
than two physical volumes is forbidden.
Good level of English language.
Three years of university studies
Three years of law studies
No overlapping with courses at the Bergen Faculty of Law.
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Evaluation*

According to Law Faculty routines

Contact information* ‐ Department/Institute/
Faculty

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:
info@jurfa.uib.no
Web:
http://www.uib.no/jur
Students interested in Public, EU and Competition Law.
Exchange students.
None
Ordinary internal
Internal
Internal
Internal

Tilbake til sakslisten

Side 38

Sak 55/13
Presisering av bestemmelse om frivillig gjentak av eksamen
Av utredningen om frivillig gjentak som ble forelagt fakultetsstyret i desember 2011 (vedlagt), går det
fram at man tar sikte på å telle gjentak på samme måte som man teller tellende forsøk til eksamen –
se siste avsnitt under «Gjentakskvote for 1. til og med 4. studieår» i utredningen, side 48 i notatet
her.
Bestemmelsen er satt inn i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
Bergen i § 3‐4 nr. 1 bokstav c punkt iv: «Studenter på masterstudiet i rettsvitenskap kan frivillig
gjenta inntil fire beståtte eksamener på første til fjerde studieår. Forprøver og spesialemner skal ikke
omfattes av gjentakskvoten. Gjentakskvoten reduseres med ett forsøk for hvert studieår det gis
godskriving for, jf. kapittel 5. Reglene trer i kraft fra og med 1. januar 2013. Ordningen skal evalueres
i vårsemesteret 2015.»
Av denne ordlyden isolert sett, går det ikke tydelig fram hva som skal regnes som «frivillig gjentak».
Det er neppe tvil om hva regelens innhold er, men det er ønskelig at en referanse i selve regleteksten
kan klargjøre dette.
Følgende belyser regelens innhold:
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen:
§ 3‐4 Kontinuasjonseksamen og frivillig gjentak – nr. 1 bokstav c, punkt iv, første punktum:
«Studenter på masterstudiet i rettsvitenskap kan frivillig gjenta inntil fire beståtte eksamener på
første til fjerde studieår.» Denne bestemmelsen kan isolert sett leses som at man faktisk må ha
gjentatt selve eksamen, dvs. levert en besvarelse, for at det skal være tellende i kvoteberegningen.
Det er ikke det innholdet som er tilsiktet, og forslaget her går ut på å klargjøre dette innholdet.
§ 2‐3, fjerde ledd: «Ved gjentak, herunder frivillig gjentak, vil alle eksamener og eksamensforsøk ved
Det juridiske fakultet i Bergen, i emner som kan inngå i mastergraden i rettsvitenskap, telle med.»
Denne bestemmelsen har overskriften «Ytre grense for studierett og utdanningsplan for studenter
som tidligere har bestått emner i masterprogrammet eller cand. Jur.‐studiet». Kandidater til frivillig
gjentak har tidligere bestått emner i masterprogrammet, men vil kanskje ikke se regelen som
relevant, ettersom den tar sikte på «ytre grense for studierett».
§ 3‐1 Definisjoner – nr. 4: «Med "frivillig gjentak" forstås nytt tellende forsøk til en eksamen som er
bestått fra før.» Etter administrasjonens oppfatning er denne definisjonen avgjørende. Ønsket er å
sette en henvisning til den, inn i kvotebestemmelsen.
Hensynene bak regelen
Det viktigste hensynet bak kvotereguleringen, er å begrense tilbøyeligheten til å lese andre emner
enn det man har i utdanningsplanen sin til enhver tid. Hvis man er eksamensmeldt til et emne (som
omfattes av kvotebestemmelsen), må vi anta at de har til hensikt å avlegge eksamen. Dvs. at de leser
dette gjentaksemnet parallelt med / i stedet for sitt egentlige emne, og «skaden er skjedd». Det er
altså i god overensstemmelse med hensynet bak regelen hvis vi teller tellende forsøk, siden vi ønsker
å begrense forberedelsene til gjentakseksamen, ikke bare selve eksamenen.
Konklusjon:
Både sammenhengen bestemmelsen (kvotebegrensningen) står i – dvs. andre bestemmelser i
Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og hensynene bak
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kvotebegrensningen, tilsier at ethvert tellende forsøk etter bestått eksamen, regnes som frivillig
gjentak.
Studieadministrasjonen setter derfor fram følgende
forslag til vedtak:
Endring i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen§ 3‐4 nr 1
bokstav c punkt iv første punktum vedtas. Bestemmelsen får et nytt andre punktum og skal lyde slik:
«Studenter på masterstudiet i rettsvitenskap kan frivillig gjenta inntil fire beståtte eksamener på
første til fjerde studieår. For tellende frivillig gjentak, se § 3‐1 nr 4.»
Tilbake til sakslisten
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DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

NOTAT
til
Fakultetsstyret

Sak nr. 84/11
Styremøte 13.12.11

Jnr.
Arkiv

FORSLAG TIL INNFØRING AV GJENTAKSKVOTE FOR DET INTEGRERTE
MASTERPROGRAM I RETTSVITENSKAP

I. Bakgrunn
Under sak 40/11 i møte 16.06.11 gjorde fakultetsstyret følgende vedtak: ”Sak om frivillig
gjentak utredes av arbeidsgruppe nedsatt av dekanen og legges fram for fakultetstyret innen
utløpet av høstsemesteret 2011.”.
Dekanen nedsatte slik arbeidsgruppe for utredning av mulige gjentakskvote i oktober.
Gruppens medlemmer har vært Knut Martin Tande, Christine Stoltz Olsvik, Maria Vea Lund,
Hilde Hauge, Sivert Lund (stud.repr.) og Pia Rønnevik (stud.repr). Gruppen har hatt til
sammen tre møter i tillegg til e-postkorrespondanse. Representantene oppnevnt av JSU har
innhentet synspunkter fra studentene. Studieseksjonen har utarbeidet statistikk for gruppen.
Gruppen har hatt fokus på å belyse så mange sider som mulig, både fordeler og ulemper, og å
analysere disse.
II. Arbeidsgruppens utredning
Arbeidsgruppen avgav sin utredning med innstilling til gjentakskvote den 29.11.11. Nedenfor
siteres utredningen sin helhet:

”Saksgang/historikk
I forbindelse med behandlingen av ny studieplan og nytt reglement våren 2011 ble det i
forslag til nytt studiereglement foreslått å innføre bestemmelser om gjentaksstak etter modell
fra Det juridiske fakultet i Oslo, i tillegg til de gjentaksbegrensningene som allerede lå i
reglementet. Fakultetsstyret valgte å ikke realitetsbehandle forslaget i juni-møtet uten en
bredere forutgående prosess.. Fakultetsstyret besluttet at det skulle nedsettes en
arbeidsgruppe som skulle utrede eventuelle gjentaksbegrensninger nærmere før ny sak om
endring av reglementet kunne fremmes for styret.
Gruppens mandat
Omfanget av frivillig gjentak av eksamen på masterprogrammet i rettsvitenskap i Bergen har
ligget stabilt høyt de siste årene, og er økende, se tallmateriale under. Fakultetet anerkjenner
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at gjentaksmulighetene anses som et viktig gode av mange studenter, samtidig som det ser at
gjentakets omfang i seg selv ikke er problemfritt. På grunn av et relativt høyt omfang av
gjentak over flere år vurderer fakultetet å innføre ytterligere gjentaksbegrensninger på
studiet. Gruppen er nedsatt for å utrede om det bør innføres ytterligere begrensninger på
frivillig gjentak av eksamen og i så tilfelle hvilke begrensende tiltak som skal innføres.
Gruppens arbeid
Gruppen har hatt til sammen tre møter i tillegg til e-postkorrespondanse. Representantene
oppnevnt av JSU har innhentet synspunkter fra studentene. Studieseksjonen har utarbeidet
statistikk for gruppen. Gruppen har hatt fokus på å belyse så mange sider av saken som
mulig, både fordeler og ulemper, og å analysere disse.
Bakgrunnsmateriale
Gjentaksomfang fordelt på studieår
STUDIEÅRET 2008/2009

tot. Ant. Gjentakseksamener:

Eksamener på 1.studieår - antall kandidater
Arve- og
konktraktsrettI
Forvaltn.rettI
fam.rett
Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

JUS111
530
377
153

JUS112
433
342
91

JUS113
449
343
106

953

Juridisk
metode

JUS114
364
364
0

JUS114 var hjemmeeksamen våren 2008 med bestått ikke-bestått.
våren 2009 var JUS114 skoleeksamen med karakter F - A.
Eksamener på 2.studieår - antall kandidater
NIRI
Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

JUS121
334
307
27

Erstatn.rett

JUS122
431
350
81

Forvaltn.rettII

JUS123
389
329
60

Tingsrett

JUS124
379
320
59

Eksamener på 3.studieår - antall kandidater
Kontraktsr.II Pengekravsrett

Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

JUS131
393
316
77

JUS132
366
290
76

Rettskilde- og
metodelære

JUS133
333
299
34

Retthistorie
og komp.
Rettsstat og
R.
mnsk.rett.

JUS134
321
297
24

JUS135
279
249
30

Eksamener på 4.studieår - antall kandidater
Alm.
Strafferett
Rettergang
formuesrett
Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

JUS241
358
291
67

STUDIEÅRET 2009/2010

JUS242
301
275
26

JUS243
283
241
42

tot. Ant. Gjentakseksamener:

1235
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1.studieår - antall kandidater
Arve- og
konktraktsrettI
Forvaltn.rettI
fam.rett

JUS111
508
379
129

Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

JUS112
389
280
109

JUS113
440
313
127

Juridisk
metode

JUS114
415
313
102

2.studieår - antall kandidater
NIRI

JUS121
414
343
71

Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

Erstatn.rett

Forvaltn.rettII

JUS122
453
355
98

JUS123
425
320
105

3.studieår - antall kandidater
Rettskilde- og
Kontraktsr.II Pengekravsrett
metodelære

JUS131
413
345
68

Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

JUS132
407
337
70

JUS133
365
331
34

Tingsrett

JUS124
416
309
107

Retthistorie
og komp. R.

JUS134
355
318
37

Rettsstat og
mnsk.rett.

JUS135
352
326
26

JUS132 - Antall beståtte på eksamen er 408 i protokollen i FS.
JUS135 - Antall beståtte på eksamen er 353 i protokollen i FS
4.studieår - antall kandidater
Strafferett

Rettergang

Alm.
formuesrett

JUS241

JUS242

JUS243

360
301
59

Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

STUDIEÅRET 2010/2011

319
267
52

324
283
41

Eksamener på 1.studieår - antall kandidater
Arve- og
Forvaltn.rettI
konktraktsrettI
fam.rett
Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

1389

tot. Ant. Gjentakseksamener:

JUS111
414
305
109

JUS112
376
299
77

JUS113
393
288
105

Juridisk
metode

JUS114
408
301
107

Eksamener på 2.studieår - antall kandidater
NIRI
Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

JUS121
339
274
65

Erstatn.rett

JUS122
425
308
117

Forvaltn.rettII

Tingsrett

JUS123
407
288
119

Eksamener på 3.studieår - antall kandidater
Rettskildeog
Kontraktsr.II Pengekravsrett
metodelære

JUS124
416
294
122

Retthistorie
og komp. R.

Rettsstat og
mnsk.rett.
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Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

JUS131
474
366
108

JUS132
475
369
106

JUS133
375
337
38

JUS134
451
358
93

JUS135
378
309
69

Våren 2011 var JUS134 hjemmeeksamen

Eksamener på 4.studieår - antall kandidater
Alm.
Strafferett
Rettergang
formuesrett
JUS241

JUS242

380
332
48

Total antall som bestod eksamen
Førstegang - Antall kandidater
Gjentak - antall kandidater

373
325
48

JUS243

413
355
58

NB! Kontinuasjonseksamen i august er ikke tatt med i statistikken, dette er kun ordinær eksamen

Gjentak for 2006-kullet pr 15. jun. 2011:
310 studenter i kullet
ant.
ant gjentak Studenter tot ant gjentak
1
59
59
2
61
122
3
37
111
4
46
184
5
40
200
6
24
144
7
3
21
8
8
64
9
5
45
10
1
10
11
1
11
285

Gjentak for 2007-kullet pr 28. nov.
2011: 314 studenter i kullet
ant
gjentak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

971

gjennomsnittlig gjentak pr stud: 3,41

grunnlag: studenter som startet høsten 2006.
ihht normert progresjon skulle de fullført graden våren 2011.

ant. Studenter
31
42
42
49
36
28
30
15
1
0
0
274

tot ant gjentak
31
84
126
196
180
168
210
120
9
0
0
1124

gjennomsnittlig gjentak pr stud: 4,10

grunnlag: studenter med starttermin H2007 med aktiv
studierett H2011.
ihht normert progresjon skal de fullføre
graden våren 2012.

Tabellene over viser at antall frivillige gjentakseksamener er økende, og at tallet på studenter
med flere gjentaksforsøk er økende. Gruppen har også fått seg forelagt statistikk som tyder på
at jo flere gjentak en student har tidlig i studiet, jo flere gjentak blir det videre. Studentene
kommer inn i en ond sirkel der de til enhver tid har fokus på gjentak av beståtte eksamener
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heller enn progresjon i henhold til fastsatt utdanningsplan. Dette fører til halvhjertet fokus på
nye emner og bidrar dermed til ytterligere nye gjentak neste år.
Statistikken gruppen har gjennomgått har kun hatt fokus på frivillig gjentak av allerede
bestått eksamen. Gruppen har ikke sett på antall stryk, eller antall Ikke Møtt til eksamen (og
sammenheng med kontinuasjonseksamen i august).
Gruppen har i tillegg til disse oversiktstabellene gjennomgått tabeller som viser
karakterfordeling på gjentaksstudentene. De tabellene viser at et flertall av
gjentaksstudentene enten beholder samme karakter eller går opp minst én karakter på
gjentakseksamen. Det betyr at det store gjentakstallet kan bidra til å gi inntrykk av at det
samlede eksamenskullet er sterkere enn det egentlig er.
Gjeldende gjentaksbegrensinger hos UiT og UiO
Gruppen har i sin vurdering av om det bør innføres gjentaksbegrensninger for frivillig
gjentak sett hen til hva som er gjeldende reglement på de to andre juridiske fakultetene i
landet.
Som ved Universitetet i Bergen er det ved Universitetet i Tromsø adgang til å framstille seg til
eksamen inntil tre ganger1. Det juridiske fakultetet har i tillegg innført gjentaksbegrensninger
som innebærer at en student som har avlagt avsluttende eksamen på en høyere avdeling ikke
kan avlegge eksamen på lavere avdelinger2.
Også ved Universitetet i Oslo gjelder det en alminnelig adgang for studenten å framstille seg
til eksamen i samme emne inntil tre ganger. Studieordningen for mastergradsprogrammet i
rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet i Oslo er omstrukturert fra og med høsten 2011.
Etter gjeldende studieordning skal studentene i løpet av masterprogrammet avlegge 14
eksamener i tillegg til masteroppgave. Av totalt 14 eksamener er 11 eksamener omfattet av en
gjentakskvote på fire3. (Tidligere gjaldt det en gjentakskvote på to fordelt på seks eksamener).
Gruppen mener at ordningene i Oslo og Tromsø gir støtte for at det kan innføres ytterligere
gjentaksbegrensninger for masterprogrammet i Bergen. Ettersom studieordningene i Oslo og
Tromsø er svært ulik vår egen studieordning gir disse, etter gruppens syn, liten veiledning i
hvilke konkrete gjentaksbegrensninger som bør innføres her hos oss. Gruppen har hatt fokus
på å foreta selvstendige vurderinger på hva som er riktig for vårt studium ved vårt fakultet.
Men det synes rimelig at studentene i Bergen verken skal være særlig bedre eller verre stilt
enn studentene ved det to andre juridiske fakultetene.
Vurdering av dagens reglement og relevante hensyn
Hensyn for innføring av gjentaksbegrensninger
Masterprogrammet i rettsvitenskap i Bergen er lagt opp slik at studentene skal oppnå
forventet læringsutbytte ved endt utdanning etter fem studieår. De ferdige kandidatene skal da
være klare for arbeidslivet og å kunne ivareta det samfunnsansvaret som ligger til en jurist.
1

Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø, § 25

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/studenter/studiehverdagen/artikkel?p_menu=42427&p_lang=2&p_document_id=66394&p_dimension_i
d=88200#4
2

Eksamensreglement for 1. til 4. avdeling (fellesdelen) i graden i master i rettsvitenskap § 9.

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=42427&p_lang=2&p_document_id=80675&p_dimension_id=881
77
3

Reglene i Oslo er gjengitt av gruppen på bakgrunn av mottatt notat fra studieseksjonen ved Det juridiske
fakultetet i Oslo, da reglene ikke er utfyllende gjengitt i reglementet: http://www.uio.no/studier/program/jus/undervisningeksamen/
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Studentene skal bli klare for dette gjennom kun én gangs gjennomføring av hvert kurs. Det
tilligger obligatoriske arbeidskrav til emnene som bidrar til studentenes læring og som inngår
i den totale sertifiseringen av våre kandidater.
Universitets- og høyskoleloven § 3-9 pålegger den enkelte utdannelsesinstitusjon å sørge for
at prøvingen foregår ”på en upartisk og faglig betryggende måte”. Lovkravet innebærer at
fakultetet skal legge til rette for, i størst mulig grad, at studentene blir prøvet på like vilkår.
Muligheten for frivillig gjentak er fra fakultetets side ment som en unntaksordning og noe
fakultetet i utgangspunktet ikke tilrettelegger for. Likevel er omfanget av frivillig gjentak i dag
så stort at det er i ferd med å bli en normalordning, heller enn en unntaksordning og et
sikkerhetsnett.
Det kan nevnes at ved jusstudiet ved Universitetet i Uppsala, hvor vi har hentet inspirasjon til
vår studieordning, har ikke studentene anledning til å gjenta eksamener i det hele tatt.
Frivillig gjentak av eksamen kan ta fokus vekk fra de emnene som studentene etter
utdanningsplanen skal arbeide med. Dette bekreftes av flere kursansvarlige som fortviler over
studentenes manglende fokus i deres kurs når det tas for første gang. Studieplanen forutsetter
at studentene har et høyt faglig fokus på hvert enkelt emne og (omfattende) gjentak av
eksamen kan derfor sies å være lite forenlig med de hensyn som ligger bak utforming av
dagens studieordning uten parallelle kurs.
Gjentak av eksamen kan føre til nye gjentak fordi studentene presterer dårligere på emner
som de etter normert studieplan skal følge. Frivillig gjentak kan dessuten føre til ytterligere
gjentak ved at det skapes en utbredt oppfatning blant studentene om at gjentak av eksamen er
nødvendig fordi ”alle” gjentar eksamen.
Utstrakt bruk av frivillig gjentak kan antakelig bidra til det sterke karakterpresset som finnes
blant jusstudenter.
Gjentak av allerede beståtte eksamener representerer en vesentlig utgiftspost4 for fakultetet,
og det er klart at begrensninger i gjentaksadgangen vil frigi midler til andre studieformål.
Gruppen mener hensynet til økonomiske besparelser er høyst aktuelt, men at det ikke inngår i
hovedbegrunnelsen for innføringen av gjentaksbegrensinger. Gruppen har i sitt videre arbeid
lagt liten vekt på eventuelle økonomiske besparelser for fakultetet. Økonomiske hensyn inngår
heller ikke i bakgrunnen for mandatet.
Hensyn mot innføringen av gjentaksbegrensingene
Adgangen til frivillig gjentak oppfattes som et gode av mange studenter, noe omfanget av
frivillig gjentak viser. En vesentlig beskjæring av studentenes muligheter for å gjenta
eksamener vil av mange studenter oppfattes som negativt. Gruppen er enig i at en vesentlig
beskjæring av studentenes adgang til å gjenta eksamener vil være uheldig for mange
studenter. Eventuelle gjentaksbegrensninger må derfor både ivareta hensynet til studentenes
behov for og ønsker om å kunne gjenta eksamener, samtidig som tiltakene som innføres har
en begrensende effekt på omfanget av frivillig gjentak. Som gruppen har redegjort for over er
det gode grunner for at begrensninger bør innføres.
En del studenter fremholder at begrensninger i gjentaksadgangen er et alvorlig inngrep i
studentenes rettigheter. Gruppen mener det er viktig å presisere at gjentaksadgangen først og
fremst er hjemlet i lokalt og sentralt reglement på Universitetet i Bergen. Universitets- og
4

For studieåret 2009/2010 hadde fakultetet en samlet utgift forbindet med frivillig gjentak av eksamen på ca
440 000 kr.
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høyskoleloven er ikke til hinder for at studentenes gjentaksmuligheter begrenses, og fakultetet
kan derfor selv vedta å innføre gjentaksbegrensninger.
Flere studenter mener at muligheten til frivillig gjentak oppveier for det å ha en dårlig dag på
eksamen, enten man er funskjonsfrisk eller har funksjonsnedsettelser.
Det bør her presiseres at studiereglementet i dag er slik at studenter som ikke har karakter i
et emne på 1. – 4. studieår som enten ikke møter til ordinær eksamen / møter i
eksamenslokalet og avbryter eksamen / har legeattest / stryker, alle vil bli oppmeldt til
kontinuasjonseksamen i august. Sånn sett er det allerede lagt inn et sikkerhetsnett som gjør
studentene i stand til å fullføre ett studieår før de begynner på neste dersom de ikke klarte alle
ordinære eksamener.
For studenter med funksjonsnedsettelser eller særlige behov for tilrettelegginger er det mulig
å søke om både tilrettelegging av studiet (obligatoriske arbeidskrav) og tilrettelegging til
eksamen.
Mange studenter synes å ha den oppfatning at det er tilsiktet at studenter skal ta opp
eksamener. Noen mener også at de får et bedre læringsutbytte ved gjennomlesning til
gjentakseksamener. Det er da viktig å presisere at gjentaksadgangen først og fremst er en
unntaksordning og et sikkerhetsnett; Tregangersregelen for i det hele tatt å kunne bestå en
eksamen, og muligheten for frivillig gjentak, helt unntaksvis for studenter som av særlige
grunner ønsker å forbedre en karakter. Studiet er et fulltidsstudium og det er lagt opp slik at
studentene skal være godt forberedt til første ordinære eksamen dersom de har vært gjennom
det obligatoriske undervisningsaktivitetene og har deltatt aktivt i kurset. Det er derfor ikke
tilsiktet at studentene skal gjenta eksamen.
Mulige gjentaksbegrensninger
Innledning
Gruppen har vurdert flere mulige tiltak som kan begrense omfanget av frivillig gjentak. I det
følgende vil det bli gitt en nærmere redegjørelse for de gjentaksbegrensingene som etter
gruppens syn fremstår som mest aktuelle.
Gruppen har i tillegg vurdert muligheten for å endre regelen om at beste karakter blir
stående ved gjentak og om ordningen med kontinuasjonseksamen før oppstart av
høstsemesteret bør endres. Gruppen anser imidlertid disse tiltakene som mindre aktuelle, og
har valgt å ikke gi en nærmere redegjørelse for dem.
Gjentaksnekt av emner på første studieår
Gjentaksstatistikken foran, som gjelder de siste tre studieårene (2008/2009 til 2010/2011),
viser at andelen studenter oppmeldt til eksamen for andre gang i samme emnet er høyest for
emner på første studieår. Andelen gjentaksstudenter var henholdsvis 19,71 %, 26,66%, og
25,02 % for studieårene 2008/2009, 2009/2010 og 2010/2011. Med unntak av studieåret
2009/2010, hvor gjentaksandelen var høyest for emner på andre studieår, ligger andelen for
gjentak av førsteårsemner minimum 4 til 5 prosentpoeng høyere enn gjentaksandelen for de
øvrige studieårene.
Slik ordningen er i dag tillates det imidlertid at viderekomne studenter prøves på lik linje med
studentene som tar emnene på første studieår for første gang. På grunn av den bratte
læringskurven fra første til andre studieår, vil viderekomne studenter som gjentar emner på
første studieår få et særlig konkurransefortrinn som er langt større enn ved gjentak av emner
på senere studieår. Dette spesielt siden eksamenene først avholdes i vårsemesteret og at
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andreårsstudentene da allerede er minst halvveis i det andre året når de gjentar
førsteårseksamenene En gjentaksnekt av emner på første studieår mener gruppen i større
grad enn dagens ordning vil legge til rette for at kandidatene prøves på like vilkår.
Mange studenter bekymrer seg for svake resultater på førsteårsemner, og ønsker derfor å ta
opp igjen disse emnene. Gruppen er av den oppfatning at arbeidsgivere legger mindre vekt på
karakterene fra første studieår fordi at arbeidsgiverne er bevisst på at første studieår
innebærer en svært bratt læringskurve for mange studenter. En gjentaksnekt av emner på
første studieår vil derfor ikke svekke kandidatenes konkurranseevne på arbeidsmarkedet.
Tap av fokus på emner som studentene skal følge etter studieplanen kan særlig være
problematisk i relasjon til gjentak av emner på første studieår. Svakere resultat i de emner
som studentene følger etter normert utdanningsløp på andre studieår kan skape en ond sirkel
av gjentak gjennom hele studiet. En gjentaksnekt av emner på første studieår vil kunne hindre
at denne uheldige kjedereaksjonen oppstår, eller at effekten av denne dempes.
Når gruppen likevel ikke går inn for å innføre gjentaksnekt av emner på første studieår har
gruppen lagt vesentlig vekt på at en slik regel kan skape et ekstra press for nye studenter.
Gruppen mener dessuten at et generelt gjentaksstak for hele masterprogrammet vil kunne gi
den ønskede effekt. Denne ordningen gir samtidig en mer fleksibel løsning for studentene, som
får valgfrihet til selv å bestemme når eksamener skal gjentas. Når begrunnelsen for innføring
av gjentaksbegrensinger først og fremst er faglige hensyn og hensynet til lik vurdering, er det
dessuten av underordnet betydning for fakultetet om studentene velger å gjennomføre frivillig
gjentak på emner tidlig i studiet eller på emner sent i studiet.
Selv om gruppen per i dag ikke ser at det foreligger tilstrekkelig grunn til å innføre en
gjentaksnekt for emner på første studieår, kan dette bli vurdert ved en senere anledning,
dersom en generell gjentakskvote for hele studiet skulle vise seg å ikke gi den ønskede effekt
på omfanget av gjentaket.
Gjentakskvote for 1. til og med 4. studieår
På grunnlag av tallmaterialet foran mener gruppen at det bør innføres en gjentakskvote de
fire første årene. Når det i hovedsak er omfanget av gjentaket som er et problem for fakultetet
og studiemiljøet er det avgjørende at en eventuell gjentakskvote dimensjoneres slik at den får
tilstrekkelig effekt.
Gruppen har vurdert størrelsen på en eventuell kvote. Spesielt har forholdet mellom effekt og
hvor inngripende en slik kvote er for studentene vært nøye vurdert. Kvoten må ha effekt, den
må oppfattes som rimelig slik at den jevne students interesser er ivaretatt og den bør ikke
avvike vesentlig fra de andre juridiske utdanningene uten at det er begrunnet i
studieordningen.
Gjennomsnittlig antall frivillige gjentak for 2006-kullet og 2007-kullet er foreløpig på
henholdsvis 3,41 og 4,1. Ved å legge seg tett mot gjennomsnittet vil en gjentakskvote være lite
inngripende for den største andel studenter, mens det for enkelte studenter vil begrense
overdrevent gjentak.
På 1. – 4. studieår er det 16 emner i tillegg til forprøvene. Det foreslås at verken forprøver
eller spesialemner omfattes av gjentakskvoten. Gruppen foreslår en gjentakskvote på 4. Den
vil da omfatte 25 % av eksamenene på 1. – 4. studieår og tilsvarende én eksamen på hvert
studieår.
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Studiene ved de tre juridiske fakultetene er så ulikt organisert, at gruppen ikke finner det
naturlig å legge seg for tett opp til andres løsninger bare for å være likest mulig. Gruppen
fokuserer først og fremst på særegenhetene og behovene knyttet til masterprogrammet i
rettsvitenskap ved UiB.
Det presiseres at tregangersregelen fortsatt vil gjelde i forhold til antall forsøk for å bestå en
eksamen. I tillegg vil studenter (som ikke har karakter i emnet fra før) som til ordinær
eksamen enten ikke møter i lokalet, møter og avbryter eksamen, er syk og leverer legeattest
eller stryker bli oppmeldt til kontinuasjonseksamen i august.
Gruppen mener gjeldende regler for tellende forsøk skal være bestemmende for om et
kvoteforsøk er brukt ved eksamen. Det stilles altså ikke krav om at gjentakseksamen er
gjennomført og bestått.
Innstilling
Gruppen innstiller på at det innføres en gjentakskvote på fire eksamener på 1. til og med 4.
studieår. Det foreslås at forprøver og spesialemner i denne omgang ikke omfattes av
gjentakskvoteen.
Det er viktig at ikrafttredelse skjer på et tidspunkt som i størst mulig grad oppfattes som
rettferdig. Spesielt med tanke på hvordan studentene allerede har innrettet seg høsten 2011 i
forhold til potensielle frivillige gjentak høsten 2012.
På grunn av tilpasningshensyn mener gruppen at reglene skal tre i kraft fra og med 1. januar
2013.
Da vil alle studenter ha hatt ett vårsemester og ett høstsemester der de kan gjenta eksamener
innenfor dagens regelverk. Alle studenter vil da starte vårsemesteret 2013 med 4 frivillige
gjentaksforsøk.
Studentkullet som starter høsten 2013 vil være det første kullet som har en gjentakskvote for
hele studiet.
Det må også vurderes begrensninger i gjentakskvote for studenter som får innpasset ekstern
juridisk utdanning i utdanningsplanen sin her. Det synes ikke rettferdig at en student med
bachelor i jus fra annen institusjon skal ha inntil 4 gjentaksforsøk på 4. studieår. Gruppen
foreslår derfor at gjentakskvoten reduseres med ett forsøk for hvert studieår det gis fritak for.
Altså følgende:
Fritak for 1. studieår (eller ca halve 1.studieår og halve 2. studieår): gjentakskvote på 3
Fritak for 1. og 2. studieår: gjentakskvote på 2
Fritak for 1., 2. og hele eller deler av 3. studieår: gjentakskvote på 2”
.III. Sakens behandling i SU og seinere kontakt med JSU og studentrepresentantene
Gruppens uttalelse og innstilling ble lagt fram for Studieutvalget til drøftelse i møte 30.11.11
(sak 14/11-12). På grunn av uforutsette hendelser måtte selve SU-møtet på møtedagen flyttes
til nytt klokkeslett. Som følge av dette stilte ingen av de to studentrepresentantene i selve
møtet. Leder og nestleder i JSU ble informert om dette i møte med dekan, prodekan og
studiesjef 5. desember, og oppfordret til å komme med ytterligere merknader.
Studentrepresentantene i SU ble invitert til møte med prodekan, studiesjef og SU-sekretær, og
møtet ble gjennomført onsdag 7. desember. I tillegg har alle SU-representanter hatt anledning
til å komme med skriftlig tilbakemelding innen 6. desember.
Verken i møtet eller skriftlig har det fra studentene framkommet merknader til utredningen
eller dens konklusjoner. De har derimot gitt uttrykk for at deres syn er vel ivaretatt i
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utredningen. Den eneste kommentaren som har kommet i ettertid fra studentene, er at styret
bør inviteres til å fastsette en tidsramme for evaluering av den foreslåtte ordningen. SU sluttet
seg til innstillingen uten ytterligere merknader.

IV. Kommentarer fra dekanen og fakultetsdirektøren
Dekan og fakultetsdirektør vil takke arbeidsgruppen for en grundig utredning med god
dokumentasjon, og vi vil og takke studieseksjonen for det verdifulle statistiske materialet. Vi
har merket oss at gruppen har fått fram en balansert argumentasjon både for og mot
gjentaksbegrensninger, og etter vår vurdering gir utredningen et godt grunnlag for styret for å
fatte vedtak. Vi har og merket oss at SU (i møte hvor studentene ikke deltok) og
studentrepresentantene i ettertid støtter utrednings forslag. Dekan og fakultetsdirektør mener
forslaget framstår som et balansert og rimelig kompromiss i forhold til de argument som er
framført for og mot gjentaksbegrensninger, og støtter studentene i at ordningen bør evalueres.
Vi foreslås at ordningen evalueres våren 2015 etter å ha virket i to kalenderår.
V. Forslag til vedtak
I samsvar med det framlagte forslaget inviterer dekan og fakultetsdirektør fakultetsstyret til å
gjøre slikt
Vedtak:
Studenter på masterstudiet i rettsvitenskap kan frivillig gjenta inntil fire beståtte eksamener
på første til fjerde studieår.
Forprøver og spesialemner skal ikke omfattes av gjentakskvoten.
Gjentakskvoten reduseres med ett forsøk for hvert studieår det gis fritak for, jf. §§ 5-2, 5-3 og
5-5. Likevel slik at det samsvarer med arbeidsgruppens innstilling.
Reglene trer i kraft fra og med 1. januar 2013.
Ordningen skal evalueres i vårsemesteret 2015.

Asbjørn Strandbakken
Dekan

Eivind Buanes
Fakultetsdirektør

08.12.11
KEK- CHO-EIBU

Tilbake til sakslisten
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Sak 56/13
Forslag om endring av spesialemner i kommunalrett
Siden spesialemnereformen i 2008/2009 har vi hatt to spesialemner i
kommunalrett: JUS253-2-A Kommunalrett I og JUS253-2-B Kommunalrett II.
Emneansvarlig har vært professor J F Bernt.
Siden Bernt nå går av med pensjon, har det vært nødvendig å se etter ny
emneansvarlig. Dekanen har godkjent at stipendiat Roald Hopsnes overtar
emneansvaret; han har samarbeidet tett med Bernt om gjennomføringen av
emnene.
Hopsnes har foretatt en kritisk gjennomgang av emnene, og er kommet til at
det neppe er ønskelig/nødvendig med to kommunalrettsemner. Han har i
stedet satt sammen et emne som i hovedsak tilsvarer Kommunalrett I, med
noen fratrekk, og med noen mindre innslag av temaer fra Kommunalrett II.
Sammenfallet med Kommunalrett I er så stort at vi anser at dette emnet
videreføres under samme kode, og med ny betegnelse Kommunalrett.
JUS253-2-B Kommunalrett II foreslås nedlagt.
Vedlagt er emnemal til det nye kommunalrettsemnet.
Forslag til vedtak:
JUS253-2-B Kommunalrett II legges ned fra og med våren 2014.
JUS253-2-A Kommunalrett opprettes slik vedlagte emnemal beskriver, med
virkning fra og med våren 2014. Emnet er en videreføring av eksisterende
JUS253-2-A Kommunalrett I.
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Mal for vedtak om opprettelse av nye emner ved Det juridiske fakultet
Tegnforklaring:
* skal inngå i kursbeskrivelsen i studieplanen.
** skal formuleres godt slik at tekstene egner seg for publisering på emnets hjemmeside.
Tema
Kursets navn
Kode
Kursets navn – bokmål*
Kursets navn – nynorsk*
Kursets navn – engelsk*
Antall studiepoeng*
Studienivå (BA eller MA)
Kursansvarlig*
Faglærer(e)*
Administrativ kontaktperson (kan endres av
administrasjonen uten nytt vedtak)
For rettsstudiets emner:
‐ Kursinnhold**

‐ Læringsutbytte**

‐ Litteratur**

JUS253‐2‐A Kommunalrett
Kommunalrett
Kommunalrett
Local Government Law
10
MA
Stipendiat Roald Hopsnes
Sigrid Haugros

Emne for kommunalretten er de særlige rettsreglene om
kommuner og fylkeskommuner. Kommunene og
fylkeskommunene er organisert som selvstendige
offentligrettslige rettssubjekter hjemlet i Kommuneloven (lov
nr. 107 1992).
I Kommunalrett skal studenten erverve seg kunnskap om
bakgrunnen for og den historiske utviklingen av
kommunaldemokratiet i Norge, og grundig kjennskap til og
forståelse av reglene om kommunenes kompetanse og
oppgaver. Det kreves grundig kjennskap til og forståelse av
reglene om organiseringen av kommunale og
fylkeskommunale folkevalgte organer, om arbeidsmåte og
saksbehandling i disse organene, om politisk ledelse og tilsatt
administrasjon, og om de folkevalgtes rettigheter og plikter.
Studentene skal ha grundig kjennskap til reglene om
kommunal og fylkeskommunal økonomiforvaltning, om
forholdet mellom Kommuneloven og særlovgivningen og om
kommunal og statlig kontroll med virksomheten.
 Bernt, Overå og Hove, Kommunalrett, 4. utg., Oslo 2002,
kapittel II (s. 59‐123).
 Bernt, Overå og Hove, Kommunalrett, 4. utg., Oslo 2002,
Kap. IV, unntatt punkt 8 (s. 183‐252).
 Overå og Bernt, Kommuneloven med kommentarer, 5.
utg., Oslo 2011, § 10 a (s. 98‐104).
 Overå og Bernt, Kommuneloven med kommentarer, 5.
utg., Oslo 2011, kapittel 5 Interkommunal samarbeid,
Innledning (s. 229‐254).
 Bernt, Overå og Hove, Kommunalrett, 4. utg., Oslo 2002,
Kap V, med unntak av avsnitt a 2 og 3 og avsnitt B, punkt
4. (s. 259‐262 og 295‐362).
 Bernt og Overå, Kommuneloven med kommentarer, 5.
utg., Oslo 2011, §§ 30 (Møteprinsippet), 31
(Møteoffentlighet) og § 31a (Prosedyreregler mv.) (s.
264‐294).
 Bernt og Hove, Offentleglova med kommentarer (Bergen
2009), § 16 Innsyn i interne dokument hos kommunane
og fylkeskommunane (s. 153‐163).
 Bernt, Overå og Hove, Kommunalrett, 4. utg., Oslo 2002,
kapittel VI (s. 363‐423).
 Bernt, Overå og Hove, Kommunalrett, 4. utg., Oslo 2002,
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Særlig egnet i kombinasjon med
Undervisning:
‐ undervisningssemester (høst/vår)*
‐ undervisningsform*
‐ undervisningsspråk*
‐ obligatoriske elementer*
Opptak/adgangsregulering:
‐ studierettskrav*
‐ undervisningsopptak*
‐ deltakerkapasitet
‐ privatistadgang*
Eksamen:
‐ eksamenssemester(høst/vår) *
- eksamensform*
o semester med undervisning
o semester uten undervisning
‐ eksamenstid*
‐ eksamensspråk*
‐oppgaven
‐besvarelsen
‐ karakterregel*

Hjelpemidler til eksamen, avvik fra § 3‐6 flg.
Forkunnskaper (inkludert språkkunnskaper):
‐ obligatoriske*
‐ anbefalte*
Faglig overlapping med andre emner*
Evaluering*
Kontaktinformasjon*‐ Avdeling/institutt/
/fakultet

Målgruppe(r)
Behovet for tilrettelegging i forhold til
målgruppene
Finansiering av emnet
Ressurser
‐ kursansvarlig

kapittel VII (s. 425‐483).
Bernt, Overå og Hove, Kommunalrett, 4. utg., Oslo 2002,
kapittel VIII (s. 487‐554).
Bernt, Overå og Hove, Kommunalrett, 4. utg., Oslo 2002,
kapittel XIII, punkt 3 og 4.1 og 4.2 (s. 714‐723) ‐ 10 sider
Overå og Bernt, Kommuneloven med kommentarer, 5.
utg., Oslo 2011: Kapittel 10A Statlig tilsyn med
kommunen eller fylkeskommunen, unntatt § 60 e
(Samordning av tilsynsvirksomheten) (s. 496‐501).
Overå og Bernt, Kommuneloven med kommentarer, 5.
utg., Oslo 2011: Kapittel 12 Internt tilsyn og kontroll (s.
527‐536).

Vår
Forelesninger
Norsk
Ingen
MAJUR, JUSVALG, JUR‐INTL
Nei
Ikke begrenset
Ja (=>JUSVALG)
Høst og vår
Skriftlig skoleeksamen
Skriftlig skoleeksamen
4 timer
Norsk
Norsk eller annet skandinavisk språk
Gradert skala med 5 trinn fra A til E for bestått og F for ikke
bestått, jfr. Studieplan for masterstudiet I rettsvitenskap ved
UiB § 3‐1 nr 2 første punktum.
Ingen avvik
Tre år universitets‐ eller høyskolestudier
Tre år jusstudier
I kombinasjon med JUS253‐2‐B gir emnet 5 sp
I henhold til rutiner for evaluering av spesialemner
Administrativ
Sigrid Haugros
kontaktperson:
Enhetens navn:
Det juridiske fakultet
Besøksadresse:
Magnus Lagabøtes plass 1
Ekspedisjonstid:
09.00 – 14.00.
Postadresse:
Postboks 7800
Postnummer og ‐
5020 BERGEN
sted:
Telefon:
55 58 95 00
Faks:
55 58 95 10
E‐post:
info@jurfa.uib.no
Web:
http://www.jur.uib.no/
Jusstudenter og andre med interesse for offentlig forvaltning
Ingen
Ordinær
Intern
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‐ undervisningsressurser
‐ administrative ressurser
Kursets relevans

Intern og ekstern
Ordinær

Tilbake til sakslisten
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Sak 57/13
JUS273‐2‐A Legal Philosophy, JUS273‐2‐B Rettsteori og JUS273‐2‐C Law and
Justice: Emneansvarlig og videre drift av emnene. Nedleggelse av JUS273‐2‐B
Rettsteori.
Forslag fra Knut Martin Tande og studieadministrasjonen.
Disse tre emnene ble opprettet fra våren 2009. Jan Fridthjof Bernt har vært emneansvarlig for A‐ og
C‐modulen, Knut Martin Tande har vært emneansvarlig for B‐modulen.
Fra våren 2014 er J F Bernt pensjonert, og emnene må ha ny emneansvarlig.
Knut Martin Tande har meldt sin interesse for de to emnene etter Bernt. Det forutsetter imidlertid at
det norske emnet, B‐modulen, ikke driftes parallelt med disse to.
I hele perioden fra og med våren 2009 har emnene hatt denne oppslutningen fra studentene:
JUS273‐2‐A – 84 møtt
JUS273‐2‐B – 14 møtt
JUS273‐2‐C – 47 møtt
Disse tallene underbygger en plan som den nevnte – de engelske emnene har vesentlig større søking
enn det norske. Videre er det av betydning at vi opprettholder et engelskspråklig tilbud, både til våre
egne studenter og til våre innvekslingsstudenter.
For Tande er det en forutsetning at undervisningen utvikles og gjennomføres sammen med professor
Jørn Øyrehagen Sunde – dette har Sunde samtykket i.
På denne bakgrunn framsettes følgende
forslag til vedtak:
1. JUS273‐2‐B Rettsteori legges ned med virkning fra våren 2014.
2. Knut Martin Tande oppnevnes som emneansvarlig for JUS273‐2‐A Legal Philosophy og
JUS273‐2‐C Law and Justice med virkning fra og med høstsemesteret 2013.
Tilbake til sakslisten
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Sak 58/13
JUS 281‐2‐A Comparative Constitutional Law. Endring i emnebeskrivelse
Emneansvarlig Larry Bakken foreslår tre endringer i emnebeskrivelsen for JUS281‐2‐A Comparative
Constitutional Law. Det gjelder
a) å ikke angi tema for oppgaven i emnebeskrivelsen
b) å angi omfantet på paperet i antall sider i stedet for antall ord
c) å innføre obligatorisk oppmøte i kurset
a) Tema for oppgaven
I emnebeskrivelsen er det angitt tema for kursoppgaven. Kursansvarlig Larry Bakken ønsker å endre dette i år,
og har avtalt det med studentene.
Vi foreslår derfor at denne spesifikke angivelsen av tema fjernes fra den vedtatte emnebeskrivelsen, og at vi i
stedet setter inn en generell formulering, ref. alternativ B:
Gammel tekst i kursbeskrivelse for JUS281‐2‐A

Assessment methods
Semester with teaching:
 A paper of 1800 words maximum
comparing selected topics from two
constitutions.

Forslag til ny tekst i kursbeskrivelse for JUS281‐2‐A
Alt 1:
Assessment methods
Semester with teaching:
 A paper of 1800 words describing your
constitution, its unique development, history
and structure.
Alt 2:
Assessment methods
Semester with teaching:
 A paper of 1800 words. Topic for the paper will
be announced by the lecturer in the beginning
of the semester.

Denne endringen kan og bør innføres nå.
b) Omfanget av paperet
Kursansvarlig har også foreslått å angi omfanget av paper'et i antall sider. Dette er mindre heldig enn å angi det
i antall ord, ettersom ord kan telles i word og i kark, mens sider ikke kan det. Antallet sider er også avhengig av
formattering. Administrasjonen foreslår derfor at denne endringen ikke gjennomføres.
Denne endringen er neppe tilsiktet. Den bør ikke gjennomføres uten særlig begrunnelse.

c) Obligatorisk oppmøte
Eksisterende ordning

Emneansvarliges forslag

Semester with teaching:




A paper of 1800 words maximum
comparing selected topics from two
constitutions.
A final examination consisting of two or
more essay questions.

The paper will count for 25% of the grade, and
the exam 75%.
Semester without teaching:
A four hours written school exam

Class Participation (attend class and participate in
class discussions): 5 %
Paper: 10%
Final examination: 85%

Formodentlig gjelder forslaget bare "semester with teaching".
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Forslaget innebærer at det innføres obligatorisk oppmøte i kurset. Det kan man selvsagt innføre, men
ikke etter at kurset er begynt.
Kurset er allerede i gang, og administrasjonen mener det er uheldig å endre prøvingsform så sent.
Ref. § 1‐2 nr. 4 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen:
"Endringer i studieplanen og i emnebeskrivelsene må være vedtatt og publisert senest fire uker før
kurset starter."
På den annen side har Bakken drøftet dette med studentene i kurset, og det later til å være enighet
om endringen. Det kan framstå som unødig formalistisk ikke å godkjenne en ordning som alle
involverte faktisk ønsker. Vi vet likevel ikke om der fins oppmeldte til kurset som ikke har møtt til
undervisning – det er i tilfelle den gruppen som vil bli rammet av en slik endring.
Administrasjonen anser at det er for sent å endre vurderingsformen i kurset i høst, men endringen bør vedtas
med ikrafttredelse fra H14.

På den bakgrunn foreslås følgende vedtak:
Vurderingsformen for JUS281‐2‐A Comparative Company Law endres slik:
Autumn 2013:
Semester with teaching:
 A paper of 1800 words maximum. Topic for the paper will be announced by the lecturer in the
beginning of the semester.
 A final examination consisting of two or more essay questions.
The paper will count for 25% of the grade, and the exam 75%.
Semester without teaching:
A four hours written school exam

From autumn 2014:
Semester with teaching:
 A paper of 1800 words maximum. Topic for the paper will be announced by the lecturer in the
beginning of the semester.
 A final examination consisting of two or more essay questions.
 Class participation (attend class and participate in discussions).
Class praticipation will count for 5 % of the grade, the paper will count for 10%, and the final examintaion will
count for 85%.
Semester without teaching:
A four hours written school exam.

Tilbake til sakslisten

