
 

 

Styre:   Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato:  17.3.2020 
Tid:   12.15-14.35 
Sted:   Skype 

 

PROTOKOLL 

Oppmøte Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Eirik Holmøyvik (vara for Ragna Aarli), 
Hans Fredrik Marthinussen, Sigrid Eskeland Schütz, Yngvil Marie Erichsen, 
Brage Thunestvedt Hatløy, Ingrid Elisabeth Tøsdal, Sausan Mustafa Hussein, 
Emilie Mellbye Rytter, Andreas Myrseth Kolstad 

Andre Magne Strandberg; Øystein L. Iversen, Johanne Spjelkavik, Nina Østensen, 
Christine Stoltz Olsvik, Gunhild Brubakken (sekretær). 

 

S 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
  Innkalling og saksliste var lagt ved 

  Ingen merknader til innkalling og saksliste 

S 13/20 Orienterings- og referatsaker 
  Orienterings- og referatsaker var lagt ved 

  Ingen merknader til orienterings- og referatsaker 

S 14/20 COVID-19-viruset – tiltak for studenter 
Endret prøvingsform, endret vurderingsuttrykk, reduserte krav til obligatoriske 
aktiviteter – oppmøte 
Saksforelegg var lagt ved 

 Vedtak: 

1. Fakultetsstyret vedtar unntak fra bestemmelsen i § 1-2 nr. 5 om frist for 
endring i emnebeskrivelser for så vidt gjelder punktene under her. 
Unntaket er begrunnet i den ekstraordinære situasjonen og de pålegg vi 
har fått fra Kunnskapsdepartementet og fra UiB. 
 

2. For følgende emner vedtas unntak fra gjeldende regulering av 
obligatoriske arbeidskrav: 
 



• JUS112 Arve- og familierett, JUS113 Kontraktsrett I, JUS123 
Forvaltningsrett II, JUS133 Rettskilde og metodelære, JUS134 
Rettshistorie og komparativ rett. 

• Kravene til fysisk oppmøte i arbeids- og storgrupper bortfaller. Krav om 
75 % deltakelse vil bare omfatte arbeidsgruppeoppgaver og 
kommentering av disse. I emner med tre eller færre 
arbeidsgruppeoppgaver vil det fastsettes særskilte krav. 

• For JUS113 Kontraktsrett I, som allerede er i drift, tilbys en eller to 
ekstra innleveringer for studenter som ikke oppnår 75 % deltakelse i 
skriftlige arbeider. 

• For JUS133 Rettskilde- og metodelære, som allerede er i drift, må 
studenter levere oppgavesvar på minst to arbeidsgruppeoppgaver og 
kommentere to oppgavesvar på minst to arbeidsgruppeoppgaver i 
løpet av kurset.  

• For JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II og JUS134 
Rettshistorie og komparativ rett (og eventuelt JUS134-KINA) beregnes 
deltakelse bare av de skriftlige arbeidene med kommentering som 
allerede inngår i emnene. 

• For studenter som kommer under det fastsatte kravet til 
oppgaveinnlevering og kommentering, på grunn av sykdom eller 
mistanke om sykdom, vil fakultetet legge til rette for at studenten kan 
levere en ekstra oppgave senere. Studenter med slike behov må aktivt 
søke fakultetet om slik tilrettelegging, og søke så tidlig at det vil være 
praktisk mulig å gjennomføre tilretteleggingen før eksamen. 

• For spesialemner som har obligatorisk oppmøte som ikke allerede er 
sluttført, bortfaller krav om obligatorisk oppmøte. Emneansvarlig avgjør 
om hun/han vil erstatte oppmøtekrav med andre obligatoriske krav. 

• Obligatorisk kursoppgave opprettholdes for alle emner som har det, og 
må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i 
emnet. 

• Studiedekan får fullmakt til å vedta en annen løsning, i de emnene der 
det er nødvendig, i samarbeid med emneansvarlig og 
studieadministrasjonen. 
 

3. For følgende emner vedtas unntak fra gjeldende regulering av 
prøvingsform og vurderingsuttrykk slik: 
 
Obligatoriske emner 
• JUS113 Kontraktsrett I: Prøvingsformen V20 skal være 

hjemmeeksamen. 
• JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II, JUS243 

Alminnelig formuerett: Prøvingsformen V20 skal være 
hjemmeeksamen.  Basert på diskusjonen i møtet, ber styret dekan og 
direktør komme tilbake med et begrunnet vedtaksforslag om at 
vurderingsuttrykket skal være B/Ib. Forslaget behandles på sirkulasjon 
innen 24. mars. 



• JUS133 Rettskilde og metodelære: Prøvingsformen V20 skal være 
hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykket skal være B/Ib. 

• JUS134 Rettshistorie og komparativ rett: Basert på diskusjonen i 
møtet, ber styret dekan og direktør komme tilbake med et begrunnet 
vedtaksforslag om at vurderingsuttrykket skal være B/Ib. Forslaget 
behandles på sirkulasjon innen 24. mars. 

Spesialemner 
• Prøvingsformen skal være hjemmeeksamen. 
• Vurderingsuttrykket vedtas senere. Det kan skilles mellom emnene der 

dette begrunnes i særlige forhold knyttet til de enkelte emnene. 

Gjeldende for alle emner 
• Hovedregelen for hjemmeeksamen er at den er på seks timer med en 

ordgrense på 4000 ord.  
• Annen varighet og eventuelt også annen ordgrense kan bestemmes av 

studiedekanen i samarbeid med emneansvarlig og 
studieadministrasjonen. 

• Studenter som gjentar en allerede bestått eksamen i nytt 
vurderingsuttrykk: Ved stryk på ny eksamen, vil tidligere karakter bli 
stående som tellende karakter. Ved bestått ny eksamen, vil «Bestått» 
bli tellende karakter. 

• Studenter som får Bestått som tellende karakter i et emne som har 
ekstraordinær B/Ib våren 2020, og senere gjentar eksamen med 
bokstavkarakter: Ved stryk på ny eksamen blir «Bestått» tellende, ved 
bestått karakter på ny eksamen blir bokstavkarakteren tellende. 

• Unntakene gjelder både for ordinær eksamen V20 og for eventuell 
kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen til samme emne.   

• Fakultetet utformer et generelt skriv som orienterer om de 
ekstraordinære forholdene ved eksamener og vurderingsuttrykk dette 
semesteret. Alle studentene kan få dette skrivet, og legge det ved sin 
karakterutskrift eller sitt vitnemål som forklaring på de ekstraordinære 
forekomstene. 
 

4. Nivåkontroll i eksamener med vurderingsuttrykk B/Ib skal gjelde alle som 
innstilles til Ikke bestått, samt de to svakeste i hver kommisjon som 
innstilles til Bestått. 

5. Sensorhonorar for hjemmeeksamener med bestått/ikke bestått 

Det juridiske fakultet har per dags dato ingen vedtatt sats for honorering av 
hjemmeeksamen med vurderingsuttrykk B/Ib.  

De studieårsansvarlige har allerede startet arbeidet med å inngå avtaler 
om sensur av vårens emner. Det foreslås derfor at honorarsats fastsettes 
til det samme som for skoleeksamen med vurderingsuttrykk B/Ib, som er 1 
time per besvarelse. 



6. Begrunnelse for sensurvedtak: Bortsett fra emner der det allerede er 
vedtatt samtidig, skriftlig begrunnelse for sensurvedtak, skal begrunnelsen 
være muntlig som før, også der vurderingsuttrykket er B/Ib. 

Nødsfullmakt til dekan 
Dekan har fullmakt til å fatte alle vedtak som er nødvendige eller 
hensiktsmessige for å håndtere fakultetets drift i situasjonen knyttet til 
utbredelsen av COVID-19-viruset («korona-viruset»), derunder å foreta 
endringer i fakultetets reglement.  

S 15/20 Ph.d.-utdanningsmelding 2019 
  Saksforelegg var lagt ved 

  Vedtak:  

Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet godkjenner forslaget til ph.d.-
utdanningsmelding 2019 med de endringer som kom i møtet. 

S 16/20 Terminering av spesialemne JUS275-2-A Terrorism in International and 
Eurpean Criminal Law 
Saksforelegg var lagt ved 

  Vedtak:  

Spesialemnet JUS275-2-A Terrorism in International and European Criminal 
Law termineres med umiddelbar virkning. 

S 17/20 JUS397 Masteroppgave 70 sp forskerlinje. Timer til veiledning. 
  Saksforelegg var vedlagt 

  Vedtak:  

Veiledning av student på JUS397 Masteroppgåve (forskerline) honoreres med 
30 timer i undervisningsregnskapet. 

S 18/20 Prosedyrekonkurranser – nye emner 
  Saksforelegg var lagt ved 

  Vedtak: 

1. Følgende emner opprettes med virkning fra H20: 
a) JUS 330-A-a EEA Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng. 
b) JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
c) JUS330 B-a ICL Moot Court Preliminary – 10 studiepoeng  
d) JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced – 5 studiepoeng  
e) JUS330-C NPK Nasjonal deltakelse – 10 studiepoeng  

 
2. Fra samme tidspunkt termineres JUS330 Forhåndsgodkjent 

prosedyrekonkurranse. 
 



3. Studieutvalget får fullmakt til å godkjenne emnebeskrivelser etter de linjer 
som skisseres i notatet. 
 

4. Fakultetsstyret stiller garanti kr. 50.000 per konkurranse for dekning av 
reise og opphold til deltakelse i JUS330-A-b EEA Moot Court Advanced, 
JUS330 B-b ICL Moot Court Advanced og Nasjonal 
Prosedyrekonkurranse. 
 

5. Konkurranser som ikke er forhåndsgodkjent, kan ikke inngå som emne i 
mastergraden i rettsvitenskap. De kan eventuelt gi grunnlag for fritak etter 
universitets- og høyskoleloven § 3-5 nr. 2. 

S 19/20 Forslag om endring i instruks om oppgåvegjeving og sensur 
Saksforelegg var lagt ved 

 Vedtak:  

 Instruks om oppgåvegjeving og sensur endres som foreslått med umiddelbar 
virkning. 

S 20/20 Læringsdesigngruppe 
  Saksforelegg var lagt ved 

  Vedtak:  

Fakultetets læringsdesigngruppe opprettes med følgende mandat og 
sammensetning: 

Mandat: 
Læringsdesigngruppen skal veilede fagmiljøene i forbindelse med utforming, 
videreutvikling og evaluering av emner og studieprogram 

Sammensetning: 
Meriterte undervisere ved fakultetet, administrativt ansvarlig for kvalitetsarbeid 
og en studentrepresentant oppnevnt av JSU. Gruppen knytter til seg andre 
ressurser ved fakultetet, UiB eller eksternt etter fortløpende vurdering av 
behov. 

Den administrativt ansvarlige for kvalitetsarbeidet tar ansvar for å etablere og 
konstituere gruppen. 

S 21/20 Oppnevning av femteårsgruppe 
  Saksforelegg var lagt ved 

  Saken ble drøftet. 

S 22/20 Praksis i rettsstudiet – oppfølging av sak 82/19 
  Saksforelegg var lagt ved. 

  Styret tok saken til orientering. 



S 23/20 Revisjon av reglement for Det juridiske fakultet og valgreglementet 
  Saksforelegg var lagt ved. 

  Vedtak: 

Dekan og direktør legger frem et forslag til medlemmer og mandat for et utvalg 
som skal legge frem et utkast til revidert reglement for Det juridiske fakultet. 
Det bes om at saken fremmes til neste ordinære styremøte. 

S 24/20 Ny lov om universiteter og høyskoler – høringsprosess 
  Saksforelegg var lagt ved. 

  Styret tok saken til orientering. 

 

 

Protokolltilførsel 
I samsvar med vedtak i sak 14/20 utarbeidet dekan og fakultetsdirektør et utkast som ble 
forelagt styrets medlemmer på sirkulasjon, og enstemmig vedtatt.  

 

Karl Harald Søvig 
dekan     Øystein L. Iversen 
     fakultetsdirektør 

 

 

18.3.2020 GUBRN 



Utfyllende vedtak til fakultetsstyresak 14/20 
 

1. Sakens bakgrunn 
Fakultetsstyret behandlet i møte 17. mars 2020 en sak (14/20) om tilpasninger av ulike sider av 
studiet som følge av de restriksjonene som er satt i verk for å begrense utbredelsen av Koronaviruset 
(SARS-CoV-2). Fakultetsstyret vedtok at det skal avholdes hjemmeeksamen i alle emner som har 
eksamen inneværende semester, og at vurderingsuttrykket i JUS133 Rettskilde og metodelære skal 
være bestått/ikke-bestått. Dekan og direktør hadde foreslått at vurderingsuttrykket for de øvrige 
emner skulle bestemmes senere. Studentrepresentantene og flere andre styremedlemmer ønsket 
imidlertid å få en tidlig avklaring av vurderingsuttrykket, slik at studentene vet hva de har å forholde 
seg til. Dekan og direktør sluttet seg til dette, men ba om noe tid til å forberede en skriftlig 
begrunnelse for et vedtak om bestått/ikke-bestått. Et samlet styret fattet da følgende vedtak: 

 

• JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II, JUS243 
Alminnelig formuerett: Prøvingsformen V20 skal være 
hjemmeeksamen.  Basert på diskusjonen i møtet, ber styret dekan og 
direktør komme tilbake med et begrunnet vedtaksforslag om at 
vurderingsuttrykket skal være B/Ib. Forslaget behandles på sirkulasjon 
innen 24. mars. 

 
• JUS134 Rettshistorie og komparativ rett: Basert på diskusjonen i 

møtet, ber styret dekan og direktør komme tilbake med et begrunnet 
vedtaksforslag om at vurderingsuttrykket skal være B/Ib. Forslaget 
behandles på sirkulasjon innen 24. mars. 

 

Saken som nå presenteres for fakultetsstyret gir en begrunnelse for vurderingsuttrykket bestått/ikke-
bestått i disse emnene. Spesialemnene skal ikke behandles i denne omgang. Vi vil heller ikke 
behandle spørsmålet om de som avlegger eksamen i emner som har fått vurderingsuttrykket 
bestått/ikke-bestått dette semesteret kan få et ekstra gjentak utenom gjentakskvoten. Dette 
spørsmålet krever mer utredning, blant annet for å få oversikt over de mulige administrative og 
økonomiske konsekvensene, slik at det vil bli adressert til fakultetsstyret ved en senere anledning.  
 

2. Begrunnelse for vurderingsuttrykket bestått/ikke-bestått 
De grunnleggende forutsetningene for spørsmålet om å gå over til bestått/ikke-bestått er at 
studentene skal kunne avlegge sine eksamener til normert tid selv om samfunnsforholdene for tiden 
er meget spesielle, og at fakultetet må gjennomføre hjemmeeksamen resten av dette semesteret i 
stedet for de planlagte skoleeksamener. Studentene har ønsket en avgjørelse nå for å få klare 
rammebetingelser for resten av semesteret. Dekan og fakultetsdirektør slutter seg til dette og vil 
understreke at det også fra et faglig og administrativt perspektiv er svært ønskelig med en tidlig 
avklaring, slik at alle ressurser kan rettes inn på å avvikle semesteret på best måte innenfor de 
ekstraordinære rammene som gjelder for virksomheten vår. Begrunnelsen for å gå over til 
bestått/ikke-bestått står på flere ben:  

For det første vil studentene i dette semesteret møte enkelte utfordringer som kan gjøre læringen 
vanskeligere enn for tidligere kull på samme emne. Dette har først og fremst sammenheng med at 



undervisningstilbudet i noen emner vil være mindre dekkende dette semesteret enn det som har 
vært tilfelle tidligere. Undervisningsopplegget ved fakultetet er ambisiøst, med mye 
gruppeundervisning og mange obligatoriske elementer. Selv om det meste av dette kan erstattes av 
digital undervisning, vil den digitale undervisningen ikke være en fullgod erstatning for det tette 
samarbeidet mellom studenter og mellom studenter og lærere som det legges opp til når de er på 
Dragefjellet. Det er også påregnelig at Korona-smitten og tiltakene som har vært innført for å 
begrense utbredelsen av den, vil forstyrre en del studenter i sine studier. Noen vil bli syke, noen vil få 
økte omsorgsforpliktelser fordi skoler og barnehager har vært stengt, noen blir beordret til å gjøre 
arbeid i helsevesenet, Forsvaret eller andre kritiske samfunnsinstitusjoner, og de aller fleste vil 
oppleve større eller mindre ulemper som følge av tiltakene som er innført. Mange av studentene vil 
også få en vanskeligere studiehverdag når de ikke kan benytte seg av lesesaler, bibliotek og 
diskusjoner med andre studenter.  

Til tross for at studentene dette semesteret kan få et noe mer begrenset studietilbud og oppleve en 
vanskeligere studiehverdag, vil fakultetet i sensuren måtte operere med de samme faglige kravene 
som tidligere. Fakultetet kan ikke endre kravene til å få en A, en B eller en hvilken som helst annen 
karakter. Det kan derfor bli vanskeligere for årets studenter å få gode karakterer enn for studenter i 
foregående år, i hvert fall vil det kreve at de bruker andre studieteknikker og mer selvstudium enn de 
er vant til. I forlengelsen av dette er det grunn til å nevne at noen studenter tar eksamen i år etter å 
ha gjennomført et vanlig undervisningsopplegg i tidligere år, og det er ikke uten videre rimelig at 
disse studentenes prestasjoner skal vurderes etter samme skala som de studentene som 
gjennomføres årets studieopplegg.  

For det andre er det problematisk å gi full karaktersetting med den eksamensformen som må brukes. 
Det vil som sagt måtte bli en hjemmeeksamen, og eksamenstiden skal som hovedregel være seks 
timer og med en ordgrense på 4000 ord. Det er åpenbart at en slik hjemmeeksamen ikke kan 
gjennomføres under like kontrollerte forhold som en skoleeksamen. Enkelte studenter vil kunne 
benytte seg av hjelp fra andre studenter eller ferdig utdannede jurister uten at vi har noen praktisk 
mulighet for å kontrollere det.  

Dessuten vil situasjonen hjemme variere mye fra den ene studenten til den andre. Mens en student 
sitter i fred og ro på et godt utstyrt hjemmekontor, sitter andre på en hybel og kjemper om 
nettkapasitet. Det er også påregnelig at noen studenter vil få uforutsette tekniske problemer som det 
vil være vanskelig å avhjelpe og som det også vil være vanskelig å kompensere gjennom ekstra 
eksamenstid i hvert tilfelle.  

Eksamensformen er kort sagt slik at studentene vil avlegge eksamen under så ulike praktiske 
rammebetingelser at det ikke er rimelig å sette bokstavkarakter på de prestasjonene de leverer. 
Noen av innvendingene mot eksamensformen kunne muligens avhjelpes ved å holde muntlig 
eksamen i tillegg. Dette måtte eventuelt foregå pr telefon eller på en digital plattform. Det er 
imidlertid ikke gitt at de ulikhetene mellom studentene som kan gjøre seg gjeldende på en 
hjemmeeksamen på en god måte kan kompenseres av en muntlig eksamen. Dessuten er det praktisk 
sett vanskelig å avholde muntlig eksamen for våre store studentkull, spesielt hvis flere av 
eksamenene må gå midt i fellesferien. I tillegg vil kostnadene være så høye at det i seg selv nærmest 
utelukker muntlig eksamen. 

For det tredje vil bestått/ikke-bestått sannsynligvis redusere stressnivået blant studentene. Dette er 
alltid et relevant hensyn, men det er spesielt viktig når vi er i en situasjon der store deler av 
samfunnslivet legges om for å unngå smitte.  



Vi kjenner til at flere studenter per i dag ønsker at eksamen skal kunne avlegges med full 
karaktersetting. Studentenes oppfatninger er ikke uten videre avgjørende ved valget av 
prøvingsform, men vi nevner likevel at en spørreundersøkelse gjennomført av JSU ga et solid flertall i 
favør av bestått/ikke-bestått. Av større betydning enn selve stemmetallet, er bekymringen for 
ulikhetene som med hensyn til hvor selvstendig studentene skriver sine hjemmeeksamener. Og de 
som skulle oppleve det som en ulempe å ha et vitnemål med en bestått/ikke-bestått i stedet for en 
karakter, vil et stykke på vei være hjulpet av adgangen til å gjenta eksamen senere studieår. Vi 
nevner også at studieordningen i Bergen medfører at det for de aller fleste studenter er slik at 
vedtaket om å gå over til bestått/ikke-bestått bare vil gjelde for inntil 20 studiepoeng av en grad på 
300 studiepoeng.  

Enkelte har fremhevet at fravær av bokstavkarakterer vil føre til at studentene legger mindre innsats 
i studiene dette semesteret enn ellers. Det er vanskelig å si hvordan studentenes læring vil påvirkes 
av å gå over til bestått/ikke-bestått, men ventelig vil mange følge opp fagene i egen interesse også 
når det ikke gis karakterer.  

Enkelte har hevdet at overgang til bestått/ikke-bestått vil føre til høy forekomst av gjentak neste 
studieår. Også her er det vanskelig å si hva som faktisk vil skje, men ventelig vil mange vegre seg for 
gjentak på grunn av det arbeidet som må legges ned i forkant av eksamen.  

Noen studenter har foreslått at de som gjentar eksamen, og som følgelig har en bokstavkarakter fra 
tidligere eksamen i emnet, skal kunne sensureres til bokstavkarakter også i år. Skal en slik ordning 
innføres, vil sensorene få vite at vedkommende student tar gjentak. Dette vil i så fall stride mot 
retningslinjer for sensuren ellers, hvor sensorene ikke skal kjenne til denne typen bakgrunnsfaktorer. 
Det er ellers et etablert prinsipp at vi ikke skal legge spesielt til rette for gjentak av beståtte 
eksamener. Gjentak tar oppmerksomheten bort fra det emne som studentene skal konsentrere seg 
om, og det representerer en ikke ubetydelig utgift for fakultetet som ikke motsvares av en inntekt. 
De som gjentar eksamen har riktignok gjennomført vanlig undervisning i tidligere studieår, men det 
reparerer bare ett av argumentene for å endre vurderingsuttrykk. De øvrige argumentene er like 
sterke for studenter som gjentar som de er for alle andre. Det samme gjelder for studenter som ikke 
tidligere har avlagt eksamen i emnet, men som har selve emnet godkjent fra tidligere studieår.  

Basert på disse argumentene mener vi at det i år er et for dårlig grunnlag til å gi bokstavkarakterer, 
og vi foreslår bestått/ikke-bestått i stedet. “Strykgrensen” vil være den samme som før, jf. 
læringsutbyttebeskrivelsen og de kvalitative karakterbeskrivelsene – ingen av disse er endret. 
 

3. JUS134 Rettshistorie og komparativ rett 
Emnet JUS134 Rettshistorie og komparativ rett har allerede hjemmeeksamen som sin vanlige 
prøvingsform. Vanligvis gis det der bokstavkarakterer, noe som anses forsvarlig blant annet fordi man 
har betydelige obligatoriske arbeidskrav og en undervisningssituasjon som gir emneansvarlig adskillig 
handlingsrom for å gi en eksamensoppgave som langt på vei eliminerer de betenkelighetene som 
ellers knytter seg til hjemmeeksamen. 

Under de spesielle omstendigheter som råder i år, er det grunn til å innføre bestått/ikke-bestått også 
i dette emnet. Begrunnelsen er at sentrale deler av obligatorisk undervisning bortfaller, og at mange 
studenter vil oppleve en vanskeligere læringssituasjon nå enn tidligere. Dessuten er det også for 
dette emnet ønskelig å redusere stressnivået blant studentene under de spesielle omstendighetene 
som vi nå befinner oss i.  
 



4. Kontinuasjonseksamen  
I styremøtet ble det reist spørsmål om eksamensform og vurderingsuttrykk for 
kontinuasjonseksamen i august. Det ble stilt spørsmål ved om det for de emnene hvor det nå vedtas 
hjemmeeksamen og bestått/ikke-bestått kan gjennomføres skoleeksamen og full karaktersetting på 
kontinuasjonseksamen. Dette er ikke ønskelig av den grunn at kontinuasjonseksamen i prinsippet er 
samme eksamen som den ordinære, men for studenter som hadde forfall til ordinær eksamen eller 
ikke besto denne. Kontinuasjonseksamen skal derfor være et så presist «speilbilde» av den 
foregående ordinære eksamen som mulig. Av fakultetsstyrets vedtak i sak 14/20 ble også dette 
fanget opp: 

• Unntakene gjelder både for ordinær eksamen V20 og for eventuell 
kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen til samme emne.   
 

I og med at vedtaksforslaget nå går ut på at også emnene JUS112, JUS123, JUS243 og JUS134 skal ha 
bestått/ikke-bestått (og hjemmeeksamen), presiserer vi at det samme skal gjelde for 
kontinuasjonseksamen i disse emnene i august.   

Prinsippet om lik prøvingsform for kontinuasjonseksamen og ordinær eksamen, gjelder også for 
emner som har hatt skoleeksamen tidligere dette studieåret. Forhåpentligvis er det mulig å 
gjennomføre skoleeksamen for disse emnene når kontinuasjonseksamen gjennomføres i august, men 
det er foreløpig for tidlig å avgjøre. Kontinuasjonseksamen i disse emnene vil det derfor fattes vedtak 
om senere.   
 

5. Utfyllende vedtak i sak 14/20 
Basert på begrunnelsen gitt i dette saksfremlegg, fremmer dekan og direktør følgende forslag til 
vedtak:  

JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II, JUS243 Alminnelig formuerett: 
Prøvingsformen V20 skal være hjemmeeksamen.  Vurderingsuttrykket skal være 
bestått/ikke-bestått.  

 
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett: Vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-
bestått. 

 

Det justerte vedtaket i sak 14/20 blir da slik:  

 Vedtak: 

1. Fakultetsstyret vedtar unntak fra bestemmelsen i § 1-2 nr. 5 om frist for 
endring i emnebeskrivelser for så vidt gjelder punktene under her. 
Unntaket er begrunnet i den ekstraordinære situasjonen og de pålegg vi 
har fått fra Kunnskapsdepartementet og fra UiB. 
 

2. For følgende emner vedtas unntak fra gjeldende regulering av 
obligatoriske arbeidskrav: 
 



• JUS112 Arve- og familierett, JUS113 Kontraktsrett I, JUS123 
Forvaltningsrett II, JUS133 Rettskilde og metodelære, JUS134 
Rettshistorie og komparativ rett. 

• Kravene til fysisk oppmøte i arbeids- og storgrupper bortfaller. Krav om 
75 % deltakelse vil bare omfatte arbeidsgruppeoppgaver og 
kommentering av disse. I emner med tre eller færre 
arbeidsgruppeoppgaver vil det fastsettes særskilte krav. 

• For JUS113 Kontraktsrett I, som allerede er i drift, tilbys en eller to 
ekstra innleveringer for studenter som ikke oppnår 75 % deltakelse i 
skriftlige arbeider. 

• For JUS133 Rettskilde- og metodelære, som allerede er i drift, må 
studenter levere oppgavesvar på minst to arbeidsgruppeoppgaver og 
kommentere to oppgavesvar på minst to arbeidsgruppeoppgaver i 
løpet av kurset.  

• For JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II og JUS134 
Rettshistorie og komparativ rett (og eventuelt JUS134-KINA) beregnes 
deltakelse bare av de skriftlige arbeidene med kommentering som 
allerede inngår i emnene. 

• For studenter som kommer under det fastsatte kravet til 
oppgaveinnlevering og kommentering, på grunn av sykdom eller 
mistanke om sykdom, vil fakultetet legge til rette for at studenten kan 
levere en ekstra oppgave senere. Studenter med slike behov må aktivt 
søke fakultetet om slik tilrettelegging, og søke så tidlig at det vil være 
praktisk mulig å gjennomføre tilretteleggingen før eksamen. 

• For spesialemner som har obligatorisk oppmøte som ikke allerede er 
sluttført, bortfaller krav om obligatorisk oppmøte. Emneansvarlig avgjør 
om hun/han vil erstatte oppmøtekrav med andre obligatoriske krav. 

• Obligatorisk kursoppgave opprettholdes for alle emner som har det, og 
må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i 
emnet. 

• Studiedekan får fullmakt til å vedta en annen løsning, i de emnene der 
det er nødvendig, i samarbeid med emneansvarlig og 
studieadministrasjonen. 
 

3. For følgende emner vedtas unntak fra gjeldende regulering av 
prøvingsform og vurderingsuttrykk slik: 
 
Obligatoriske emner 
• JUS113 Kontraktsrett I: Prøvingsformen V20 skal være 

hjemmeeksamen. 

• JUS112 Arve- og familierett, JUS123 Forvaltningsrett II, JUS243 
Alminnelig formuerett: Prøvingsformen V20 skal være 
hjemmeeksamen.  Vurderingsuttrykket skal være bestått/ikke-bestått.  

• JUS133 Rettskilde og metodelære: Prøvingsformen V20 skal være 
hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykket skal være B/Ib. 



• JUS134 Rettshistorie og komparativ rett: Vurderingsuttrykket skal være 
bestått/ikke-bestått. 

Spesialemner 
• Prøvingsformen skal være hjemmeeksamen. 
• Vurderingsuttrykket vedtas senere. Det kan skilles mellom emnene der 

dette begrunnes i særlige forhold knyttet til de enkelte emnene. 
 

Gjeldende for alle emner 
• Hovedregelen for hjemmeeksamen er at den er på seks timer med en 

ordgrense på 4000 ord.  
• Annen varighet og eventuelt også annen ordgrense kan bestemmes av 

studiedekanen i samarbeid med emneansvarlig og 
studieadministrasjonen. 

• Studenter som gjentar en allerede bestått eksamen i nytt 
vurderingsuttrykk: Ved stryk på ny eksamen, vil tidligere karakter bli 
stående som tellende karakter. Ved bestått ny eksamen, vil «Bestått» 
bli tellende karakter. 

• Studenter som får Bestått som tellende karakter i et emne som har 
ekstraordinær B/Ib våren 2020, og senere gjentar eksamen med 
bokstavkarakter: Ved stryk på ny eksamen blir «Bestått» tellende, ved 
bestått karakter på ny eksamen blir bokstavkarakteren tellende. 

• Unntakene gjelder både for ordinær eksamen V20 og for eventuell 
kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen til samme emne.   

• Fakultetet utformer et generelt skriv som orienterer om de 
ekstraordinære forholdene ved eksamener og vurderingsuttrykk dette 
semesteret. Alle studentene kan få dette skrivet, og legge det ved sin 
karakterutskrift eller sitt vitnemål som forklaring på de ekstraordinære 
forekomstene. 
 

4. Nivåkontroll i eksamener med vurderingsuttrykk B/Ib skal gjelde alle som 
innstilles til Ikke bestått, samt de to svakeste i hver kommisjon som 
innstilles til Bestått. 

5. Sensorhonorar for hjemmeeksamener med bestått/ikke bestått 

Det juridiske fakultet har per dags dato ingen vedtatt sats for honorering av 
hjemmeeksamen med vurderingsuttrykk B/Ib.  

De studieårsansvarlige har allerede startet arbeidet med å inngå avtaler 
om sensur av vårens emner. Det foreslås derfor at honorarsats fastsettes 
til det samme som for skoleeksamen med vurderingsuttrykk B/Ib, som er 1 
time per besvarelse. 

6. Begrunnelse for sensurvedtak: Bortsett fra emner der det allerede er 
vedtatt samtidig, skriftlig begrunnelse for sensurvedtak, skal begrunnelsen 
være muntlig som før, også der vurderingsuttrykket er B/Ib. 

 



Nødsfullmakt til dekan 
Dekan har fullmakt til å fatte alle vedtak som er nødvendige eller 
hensiktsmessige for å håndtere fakultetets drift i situasjonen knyttet til 
utbredelsen av COVID-19-viruset («korona-viruset»), derunder å foreta 
endringer i fakultetets reglement.  
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