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Økonomirapport per oktober  


 
 
Bakgrunn 
 
Forrige økonomirapport, etter september, viste at prognosen for overføring til 2018 var     
kr -15,8 millioner, mot kr -17,6 millioner i budsjett.  
 
Etter september måned er prognosen justert til -15,7 millioner. Hovedforklaringen til at 
årsresultatet forventes å bli kr 1,9 millioner bedre enn budsjettert, er at refusjonsinntektene 
fra NAV, som følge av fødselspermisjoner og sykdom, fremdeles er høyere enn budsjettert. 
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Det juridiske fakultet


Avviksforklaring 


REGNSKAPSRAPPORT GRUNNBEVILGNINGEN        Regnskapsrapport    januar - oktober  2017


Års-budsjett


Budsjett hittil i 


år.


Regnskap 


hittil i år. Avvik i kr Prognose


-136 625 -109 007 -108 884 -123 -136 412


600 490 993 -503 1 150


112 728 91 321 89 958 1 363 110 514


7 291 5 835 5 014 821 6 705


Interne inntekter -15 258 -4 319 -5 662 1 343 -14 656


36 059 22 429 21 821 608 35 598


Resultat 2017 4 795 6 749 3 239 3 510 2 899


Overføring fra 2017 12 777 12 778 12 777


17 572 15 676Overføring til 2018


Klasse (tall i 1000)


Inntekter


Investering


Lønn


Driftskostnader


Interne kostnader


Avviksforklaring 
 
# Det er små avvik på inntektssiden i perioden. Inntektsprognosen for hele året er kr 
213 000 lavere enn års-budsjettet. I prognosen ligger det inne en tildeling til 
Dragefjellets lærings og formidlingssenter på kr 500 000. Denne tildelingen ble 
signalisert av kommunikasjonsavdelingen før budsjettvedtaket på styremøtet i februar, 
men er ikke verifisert. Skulle tildelingen ikke komme vil dette endre prognosen 
tilsvarende. 
 
# Som tidligere rapportert har investeringsbehovet for Dragfjellets lærings- og 
formidlingssenter (DLF) vist seg å være høyere enn budsjettert, og merforbruket anslås 
til å bli kr 550 000 for 2017 (ned kr 100 000 fra forrige rapport). DLF har økt inntektene 
med kr 200 000 utover det som allerede er budsjettert, og dekker dermed inn deler av 
merforbruket. 
 
# Avviket på lønn etter oktober er et mindreforbruk på kr 1 363 000. Dette 
mindreforbruket forventes å øke til 2,2 millioner ved årets slutt. Hovedforklaringen er 
at refusjonsinntektene forventes å bli kr 2 millioner høyere enn budsjettert. I tillegg 
sparer fakultetet penger på at utlyste stillinger (en førsteamanuensis og en stipendiat) 
ikke blir besatt i 2017, og et lønnsoppgjør som ble rimeligere enn budsjettert. 
 
Kostnadene til innkjøp av eksterne undervisere og personer til å  gjennomføre 
sensurering har i rapporteringsperioden kostet kr 1 100 000 mer enn budsjettert. 
Hovedforklaringen på dette merforbruket er at det er flere masterstudenter som får 
veiledning i år enn i 2016. Dette medfører økte kostnader i 2017, men presumptivt vil 
dette også gi økte resultatinntekter i 2019 som følge av at flere kandidater 
uteksamineres i 2017. 
 
 
# Driftsregnskapet viser et  mindreforbruk på drift etter perioden på kr 821 000 for 
driftskostnadene, mens  prognosen tyder på et lite mindreforbruk målt i forhold til 
budsjett. Det har kommet øremerkede tildelinger i løpet av året og dersom disse ikke 
brukes i sin helhet vil de bli overført til 2018 og dermed gi et lavere forbruk i år. 
 
# Avvikene på interne inntekter og kostnader er små. 
 
Budsjettert overføring til 2018 er kr -17,6 millioner. I forrige rapport var prognosen kr -
16,1 millioner og prognosen etter oktober justeres til kr -15,7 millioner.  
 
 
 # Prognosen for antall rekrutteringsstillinger er at fakultetet i 2017 vil i gjennomsnitt 
ha 26,7 årsverk rekrutteringsstillinger mot 27,6 årverk budsjettert. Måltallet er 24,2 
årsverk . 


Definisjoner 
*Inntektene til fakultetet kommer i all hovedsak som bevilgning fra UiB sentralt. I tillegg har fakultetet interne inntekter 
(eks: overhead) som synliggjøres under interne transaksjoner. Inntektsbudsjettet øker automatisk ved tilleggsbevilgninger 
(og kostnadene i kolonnen for årsbudsjett øker tilsvarende) 
 
*Interne transaksjoner er en sekkepost som inneholder interne inntekter (eksempelvis: dekningsbidraginntekter fra 
prosjektene, frikjøpsinntekter for eget personell som lønnes av eksterne prosjekter med mere), interne kostnader 
(eksempelvis: internhusleie,  telefoni, porto, overføringer til andre enheter ved UiB, eksamen og førstesemesterkostnader 
som tidligere lå sentralt, egeninnsats på prosjekter, med mer).  


Prognose overføring til 2018, tall i millioner kroner 


Antall månedsverk i rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoc) 
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Det juridiske fakultet


REGNSKAPSRAPPORT BOA januar - oktober 2017


Hittil i år - 


budsjett


Hittil i år - 


regnskap Hittil i år - avvik


Hittil i  år - 


avvik i % Års-budsjett


Oppdrag 179 221 -42 -24 % 0


NFR 4 754 4 428 326 7 % 6 500


EU


Annen bidrag 5 357 4 377 980 18 % 8 400


Sum 10 290 9 026 1 264 14 900


-3979 -3979


3979 3979,01411


Avviksforklaring 


Kostnader (tall i 1000kr)


Kostn


Avviksforklaring 
 
 
* Oppdragsprosjektet viser et merforbruk på kr 42 000 (-24%). Dette merforbruket 
skyldes. En forlengelse av en kontrakt gjør at vi nå er litt over budsjett. 
 
 
* NFR viser et mindreforbruk på kr 326 000 (7%). Dette skyldes utsatt aktivitet på et par 
prosjekter. 
 
* Annen bidragsvirksomhet har et mindreforbruk på kr 980 000 målt mot budsjett 
(18%). Avviket er lønnsrelatert og skyldes forsinket oppstart i en stilling. 


Definisjoner 
* BOA: Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet er delt inn i; Oppdragsvirksomhet, Norges Forsknings Råd, EU og Annen bidrag. 
Den siste kategorien inkludere gaver og gaveforskerkningsmidler. 
 


Antall månedsverk i eksternfinansierte prosjekter, 2017 sammenlignet med 2014 - 2016 
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Forslag om terminering av to spesialemner, JUS270-2-B og JUS282-2-A  


 
I sitt møte den 29. november 2017 behandlet Studieutvalget forslag om å terminere to 
spesialemner med virkning fra våren 2018. Utvalget fattet slikt vedtak i sak 86/17: 


SU innstiller overfor fakultetsstyret på at spesialemnene JUS270-2-B Economic Analysis of 
Law (10) og JUS282-2-A International Business Contracts (10) legges ned med virkning fra 
V18. 


Bakgrunnen framgår av notatet som lå til grunn for Studieutvalgets behandling – det hitsettes 
i sin helhet: 


Legge ned spesialemner JUS270-2-B Economic Analysis of Law (10) og 
JUS282-2-A International Business Contracts (10) 


Professor Eric Schanze har vært emneansvarlig for spesialemnene JUS270-2-B 
Economic Analysis of Law (10) og JUS282-2-A International Business Contracts 
(10). Fakultetet har kommet til enighet med ham om at disse to emnene legges ned 
med virkning fra V18. 


JUS270-2-B har undervisning om høsten og eksamen hvert semester. Det er på 10 
studiepoeng, og ble opprettet høsten 2017 som etterfølger av JUS270-2-A som var 
på 20 studiepoeng og ble opprettet fra høsten 2008. Schanze har driftet emnet i 
samarbeid med andre rettsøkonomer, men i år fikk vi ikke til et slikt samarbeid, og 
emnet ble derfor redusert fra 20 til 10 studiepoeng. 


JUS282-2-A har undervisning om våren og eksamen hvert semester. Det er på 10 
studiepoeng, og ble opprettet våren 2010, som etterfølger av JUS282-2-A Complex 
Business Contracts. 


De siste tre årene har vi hatt disse tallene for «Møtt til eksamen» i de to emnene: 


 Møtt til eksamen 
 JUS270-2-A/B JUS282-2-A 
V17 - 39 
H16 24 - 
V16 - 28 
H15 23 1 
V15 1 36 
H14 12 1 
 


Dato: 30.11.2017 
Arkivsaksnr: 2017/12671-


JOSP 


Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
95/17 
12.12.2017 


Styre: 
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I høst har vi 55 oppmeldte til JUS270-2-B og én i JUS280-2-A. 


Etter denne nedleggelsen vil vi ha denne spesialemneporteføljen: 25 høstemner 
hvorav 10 engelske, 17 våremner hvorav 13 engelske. Til sammen 41 emner, 
hvorav 23 engelske – se liste under. (Her er 42 forekomster på listen, ettersom 
JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett forekommer både om våren og om 
høsten.) 


Vi har i tillegg tre emner som for tiden er inaktive, det gjelder JUS259-2-A 
Internasjonal privatrett, JUS262-2-A Trygderett og JUS275-2-A Terrorism in 
International and European Criminal Law. 


I tillegg har vi fire praksisemner: JUS325 Rettshjelp, JUS329 Skriveveiledning og 
gruppeledelse, JUS330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse, JUS334 Chinese 
Law Clinical Programme. 


Undervisningssemester høst 
•JUS251-1-A / Arbeidslivets rett* 
•JUS251-2-A / Grunnleggende arbeidsrett 
•JUS251-2-B / Arbeidsrett fordypning 
•JUS253-2-A / Kommunalrett 
•JUS254-2-A / Politirett 
•JUS255-2-A / Påtalerett 
•JUS256-2-A / Skatterett I 
•JUS256-2-B / Skatterett II 
•JUS257-2-A / Grunnleggande selskapsrett 
•JUS258-2-B / Competition Law 
•JUS260-2-A / Design- og patentrett 
•JUS260-2-B / Opphavsrett 
•JUS260-2-C / Kjenneteiknsrett 
•JUS260-2-D / Marknadsføringsrett 
•JUS261-2-A / Konfliktmekling 
•JUS265-2-A / Planrett 
•JUS271-2-B / Comparative Energy Law 
•JUS276-2-A / Human Rights Law: Special Focus on Economic, Social and Cultural Rights 
•JUS278-2-A / Comparative Private Law 
•JUS280-2-B / Alternative Dispute Settlements 
•JUS281-2-A / Comparative Constitutional Law 
•JUS285-2-A / EU and EEA Public Procurement Law 
•JUS287-2-A / EU and EEA Commercial Law 
•JUS289-2-A / International Civil Procedure 
•JUS292-2-A / Introduction to Chinese Law 
* JUS251-1-A / Arbeidslivets rett er ikke for jusstudenter/jurister, men for studenter uten 
juridisk utdanning, fortrinnsvis på lavere gradsnivå. 


Undervisningssemester vår 
•JUS250-2-C / Health and Human Rights in the Welfare State 
•JUS250-2-D / Velferdsrett 
•JUS257-2-A / Grunnleggande selskapsrett 
•JUS257-2-B / Aksjeselskapsrett - fordjuping 
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•JUS264-2-A / God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i 
forvaltningen 
•JUS271-2-A / Energy Law 
•JUS272-2-A / American Law 
•JUS273-2-A / Legal Philosophy 
•JUS273-2-C / Law and Justice 
•JUS276-2-B / European Human Rights 
•JUS277-2-A / Introduction to Copyright Law 
•JUS277-2-B / International Copyright Law 
•JUS283-2-A / Arbitration Theory and Practice 
•JUS286-2-A / Constitution and Politics 
•JUS288-2-A / International Criminal Law* 
•JUS290-2-A / Comparing Legal Cultures in Europe 
•JUS291-2-A / EU and EEA State Aid Law 
* JUS288-2-A / International Criminal Law tilbys kun til studenter på integrert masterprogram 
i rettsvitenskap og toårig masterprogram i rettsvitenskap.  


 
 
Forslag til vedtak: 
 
Spesialemnene JUS270-2-B Economic Analysis of Law (10) og JUS282-2-A International 
Business Contracts (10) legges ned med virkning fra V18. 


 
 
 


   
 


Karl Harald Søvig  
dekan Øystein L. Iversen 
 fakultetsdirektør 
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Budsjett 2018 - grunnbevilgningen 


 
 
Fakultetet har de siste årene hatt årlige driftsunderskudd i størrelsesorden kr 3,1 - 8,8 
millioner og det forventes at overføringen til 2018 vil bli om lag kr 16 millioner. For 2018 
legges det frem et budsjett som viser et overskudd på kr 2,3 millioner. En god økning i 
resultatinntektene sammen med ledighet i stillinger er det to faktorene som mest bidrar til 
budsjettoverskuddet. 
 
Dekan og direktør legger frem følgende  
 
 
forslag til vedtak: 


 
Fakultetets budsjettfordeling innenfor den grunnbevilgningsfinansierte virksomheten fordeles 
som foreslått i det fremlagte saksforelegget. 


 
   


 
Karl Harald Søvig  
dekan Øystein L. Iversen 
 fakultetsdirektør 
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Innledning 
 


Universitetet i Bergen har i forslag til statsbudsjett fått en tildeling for 2018 som er om lag 
3,8% høyere enn i 2017. Da er engangseffekter og økt husleietilskudd holdt utenfor. Etter 
justering for regjeringens effektiviseringskutt på 0,53% viser bevilgningen en realvekst på 
0,8%. Det er økte resultatinntekter og inntektene fra flere studieplasser som bidrar til dette. 
Etter dette er effektiviseringskuttet økt med 0,2%-poeng i budsjettforhandlingene med Krf og 
Venstre. 


I løpet av de siste 4 årene er UiB kuttet med vel 80 millioner kroner som følge av 
effektiviseringskutt og målet er at kjerneaktiviteten ikke skal påvirkes. UiB har derfor satt i 
verk effektiviseringstiltak i sentraladministrasjonen og det forventes at enhetene ved UiB 
også effektiviserer og tar ut gevinsten. 


Tross realvekst er 2018 nok et utfordrende år hvor universitetet må prioritere mellom de 
vedtatte satsingsområdene i Strategi 2022 Hav Liv Samfunn: 


- Marin virksomhet 
- Klima og energiomstilling 
- Globale samfunnsutfordringer 


Fakultetene ble høsten 2017 bedt om å anslå hvor stor andel av de vitenskapelige 
årsverkene som brukes til disse tre satsingsområdene og andelen varierer fra om lag 15% 
for JUS, HF og KMD til om lag 50% for MN og PS. Denne rapporteringen vil bli gjentatt i 
2018 for å se om det har vært endringer i løpet av året. 


Et viktig virkemiddel i UiBs strategi er å legge til rette for kunnskapsklynger, og for tiden er 
seks ulike klynger under utvikling: 


- Media City Bergen 
- Helseklynge 
- Marin forskningsklynge 
- Klimaforskningsklynge 
- Energi- og teknologiklynge 
- Middelalderklynge 


Den viktigste delen av strategigjennomføringen må skje gjennom fakultetenes 
basisbudsjetter og fakultetene og sentraladministrasjonen har derfor de to siste årene 
utarbeidet langtidsbudsjetter. Det siste budsjettet, utarbeidet i 2017, gav tydeligere tegn til 
ambisjoner om økte inntekter på både grunnbevilgningen og BOA1. Et nytt langtidsbudsjett 
vil bli utarbeidet i 2019. 


Følgende tabell oppsummerer fordelingen av midler under Strategi 2017-2022: 


                                                           
1 BOA: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (den eksternfinansierte aktiviteten) 
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Risa II-utvalget poengterte viktigheten av å bruke de tildelte studieplassene på en god måte, 
og universitetsstyret vil diskutere muligheten for å refordele studieplasser ut fra strategiske 
hensyn, samfunnsbehov eller på bakgrunn av at fakulteter ikke oppfyller forventet produksjon 
over tid. Utgangspunktet for en slik diskusjon vil være måltall vedtatt i universitetsstyret i 
2009 og nye studieplasser tildelt etter det. Se tabell under. 
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Dekanens strategiske vurderinger 
 


Økonomimodellen til UiB er laget for å gi stabilitet over tid, og den gir forutsigbare rammer for 
fordelingene mellom de ulike avdelingene. Som for andre fakultet ved UiB er 
hovedoppgavene for juridisk fakultet knyttet til forskning og undervisning, men i 
økonomimodellen er disse to oppgavene ikke likestilt. Inntekter knyttet til utdanning utgjør en 
vesentlig større andel enn de som kommer fra forskning. Fakultet har svært god 
gjennomstrømming av studenter, som sikrer oss jevne inntekter. Resultatmessig har vi en 
klar vekst som gir uttelling i budsjettet for 2018.  


Samtidig er situasjonen for fakultetet utfordrende. Vi har et opparbeidet underskudd på ca 16 
millioner kroner. Bakgrunnen er vel kjent. Fakultetet har fått en bevilgning på 2 millioner 
kroner til strategiske tiltak utenom rammen for 2018, som er gitt i tillit til at fakultet klarer å 
sette i verk målrettete tiltak. For 2018 er det nødvendig med et budsjett som viser at 
fakultetet evner å gå i balanse, og helst skape et overskudd, som igjen kan bidra til styrking i 
årene fremover. 


Fakultetet er pålagt av Universitetsstyret å øke den eksternfinansierte virksomheten 
(styresak 142/16). En styrking av denne virksomheten ville vært ønskelig for fakultet også 
uten et slikt styrevedtak. Økt aktivitet gir en avlastning på grunnbevilgningen og gir et større 
økonomisk fundament. De siste årene har søknadsaktiviteten ved fakultetet vært høy, men 
tilslagsprosenten har vært lav. I budsjettet for 2018 er det gjort flere grep som tar sikte på å 
bedre søknadskvaliteten og satt inn ekstra ressurser i så måte. I tillegg jobber fakultetet 
sammen med de to andre juridiske fakultetene opp mot Forskningsrådet med sikte på å 
etablere et eget program for rettsvitenskapelig forskning. Fakultetet er også pålagt av 
Universitetsstyret å øke aktiviteten knyttet til etter- og videreutdanning. En slik økning er 
ønskelig av flere grunner, blant annet for å legge til rette for læring gjennom fakultetet også 
etter avlagt mastergrad. Økt innsats innen etter- og videreutdanning kan på sikt også gi økt 
handlingsrom. I budsjettet for 2018 er det satt inn særlige tiltak på dette feltet, men fakultetet 
må gå skrittvis frem og bl.a. avklare de organisatoriske rammene. 


I universitetets strategiplan er marin virksomhet, klima og energiomstilling og globale 
samfunnsutfordringer løftet frem som tre særskilte satsingsområder. Hovedansvaret for de 
tre områdene er lagt til andre fakultet (Medisin og Mat.-nat.), men vårt fakultet har også et 
ansvar for å løfte frem disse områdene, noen som også er nedfelt i strategiplanen til 
fakultetet. Så langt har ikke fått fakultetet fått fordelt stillinger innen disse områdene, men 
jobber for å oppnå dette i fremtiden.  


Fakultetet har få ansatte, både i vitenskapelige og administrative stillinger. Fakultetet har et 
forholdstall mellom lærer og student på 1:26, mens både fakultetene i Oslo (21) og Tromsø 
(15) har bedre forholdstall (tall fra Databasen for høyere utdanning). På sikt er det ønskelig 
med en økning av antall stillinger for å bedre fakultetets konkurranseevne både knyttet til 
utdanning og forskning. For 2018 vil fakultetet lyse ut nye faste vitenskapelige stillinger i 
forbindelse med avgang, men vil ikke bygge opp staben ytterligere. 


Fakultetet har gjennom de siste årene satset målbevisst på digitalisering. Først og fremst har 
digitaliseringen vært knyttet til undervisning, men etter hvert er den bygget ut til også å dekke 
forskning og formidling. Her har fakultet fått til et særpreg, som studentene setter pris på og 
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som gjør at vi skiller oss ut fra andre utdanningsinstitusjoner. I budsjettet for 2018 er 
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter skilt klarere ut enn tidligere, og det fremmes også 
en egen styresak om senteret. 


Fakultetet har de siste årene også hatt en satsing på å utvikle samarbeid med kinesiske 
institusjoner. Her ligger vi langt fremme sammenlignet med andre avdelinger på UiB, og vi 
har avtaler med flere av de ledende juridiske utdanningsinstitusjonene i Kina. Norsk senter 
for kinesisk rett ble opprettet i 2017. Selv om den økonomiske aktiviteten i Kina-senteret er 
noe lavere enn Dragefjellet lærings- og formidlingssenter, er det også her ønskelig med en 
budsjettmessig synliggjøring. 
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Ramme for Det juridiske fakultet 2018 
 


Det juridiske fakultet ble i universitetsstyremøte den 26. oktober tildelt kr 142 771 000 i 
grunnbevilgning for 2017, en økning på kr 8 165 000 (6%) fra 2017-tildelingen. I ettertid har 
budsjettforhandlingen på stortinget økt effektiviseringskuttet med 0,2%-poeng, og i påvente 
av et oppdatert tildelingsbrev, er kuttet estimert til kr 271 000 trukket ut av rammen. I tillegg 
ble det satt av kr 2 millioner sentralt på UiB til strategiske tiltak ved fakultetet. Avsetningen 
gjelder for ett år med mulighet for forlengelse. Etter samtaler med rektorat og 
økonomiavdelingen er midlene nå frigjort, og de vil bli omtalt senere i dette dokumentet. 


 


 


Basis er styrket med totalt kr 2 469 000, av dette er: 


• kr 1 504 000 økning som følge av pris og lønnskompensasjon (LPK) 
• kr 1 507 000 økt husleietilskudd som et ledd i å tilpasse UiBs internhusleie til en felles 


internhusleiemal for selvforvaltende institusjoner. Husleiekostnadene øker 
tilsvarende. 


• kr 2 000 000 er avsatt til strategiske tiltak 
• Fakultetet har fått strategikutt (1,2%) og effektiviseringskutt (0,73%) på linje med de 


andre fakultetene, og dette utgjør et kutt på kr 2 605 000 


Åpen ramme er økt med 7 260 000. Av dette er kr 2 millioner økning som følge av LPK 
og kr 5 259 000 er aktivitetsendring. Aktivitetsendringen er endring i kategoriene 
utvekslingsstudenter, studiepoengsproduksjon, antall uteksaminerte kandidater og 
endring i antall uteksaminerte doktorgradskandidater fra 2015 til 2016. Det er altså en 
forskyvning i utbetalingstidspunktet for belønningsmidler sammenlignet med når 
aktiviteten gjennomføres. Fakultetet har hatt økning i alle kategoriene i perioden.  


 


Lukket ramme er redusert med kr 395 000. Størrelsen på lukket ramme bestemmes av hvor 
stor aktivitet (i kroner) det er på den eksternfinansierte delen av fakultetets økonomi, samt 
forskernes produksjon av publikasjonspoeng. Som navnet indikerer kjemper 
utdanningsinstitusjonene om midlene i en gitt ramme, og dersom alle øker produksjonen like 
mye vil alle få uendret tildeling. 


Prisene for de ulike kategoriene for 2018-tildelingen er som følger:  


 


Tall i 1000 2018 2017 Endring Endring i %
Basis 50 258 47 789 2 469 5,2 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme 70 808 63 548 7 260 11,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme 2 728 3 123 -395 -12,6 %
Øremerkede milder rekrutteringsstillinger 20 706 20 146 560 2,8 %


144 500 134 606 9 894 7,4 %


Publiseringspoeng (kr per poeng) 17 873
Omsetning på EU-prosjekt (per krone) 0,756
Omsetning på NFR-prosjekt (per krone) 0,075
Omsetning på andre BOA-prosjekter (per krone) 0,078
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Som tabellen viser vil kr 1 million omsatt på et EU-prosjekt utløse kr 756 000 i 
belønningsmidler, mens samme sum på et NFR-finansiert prosjekt kun vil utløse kr 
75 000.  


Den øremerkede bevilgningen til rekrutteringsstillinger øker med kr 0,56 millioner. Av dette er 
lønns og priskompensasjon kr 0,634 millioner og kr -0,144 millioner er reduksjon som følge 
av at måltallet reduseres fra 24,2 til 24 årsverk. I løpet av 2018 utløper to tildelte 4-årige 
stillinger og disse retildeles med halvårseffekt. Årsaken til at måltallet synker fra 24,2 til 24 er 
at en av de utgående stillingene har annen startdato enn den retildelte.  
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Forslag til budsjettfordeling 2018 
 


Fakultetet har i årene 2014-2017 brukt mer penger enn tildelingen skulle tilsi, og akkumulert 
underskudd ved utgangen av 2017 forventes å bli om lag kr 16 millioner. For 2018 så det en 
stund ut for at fakultetet i 2018 ville gå i balanse, men ledighet i noen stillinger og flere andre 
faktorer gjør at det legges frem et budsjettforslag som går med kr 2,3 millioner i overskudd. 


Hovedlinjen i fakultetets budsjetter de siste årene har vært at budsjettet tar utgangspunkt i 
faktiske kostnader det foregående året og justerer for kjente endringer. Det er også 
utgangspunktet i budsjettet for 2018. 


 


 


 


INNTEKTER 


Fakultetets totale inntekt for grunnbevilgningen består av tildelingen fra 
Kunnskapsdepartementet (KD) og inntekter fakultetet selv skaffer eller forventer å få i løpet 
av 2017. I tillegg til bevilgningen fra KD på kr 144 500 000 legges det frem et budsjettforslag 
som inkluderer kr 800 000 i fakultetsinntekter: 


• Dragefjellet lærings- og formidlingssenter (DLF) antas å levere tjenester til eksterne 
for kr 100 000 i 2018. 


• Fakultetets etter og videreutdanningsportefølje består i 2018 av ett kurs; JUR 601 
Innføring i jus for næringslivet. Dette kurset forventes å genererer kr 550 000 i 
inntekter. 


• I løpet av året har fakultetet diverse inntekter som de siste årene har vært anslått til kr 
150 000, og inntektene forventes å bli i samme størrelsesorden i 2018. 


 


INVESTERINGER 


Fakultetet investerer for det meste i to kategorier; datamaskiner og utstyr brukt i forbindelse 
med DLF.  


Datamaskinene for de ansatte byttes ut etter et rulleringsprogram som har til hensikt å sørge 
for at maskinparken har en kvalitet som gir god driftssikkerhet. Fakultetet har også en del 


Beløp i 1000 2018 2017
Inntekter -145 300 -136 412
  Investeringer 600 1 150
  Lønn 112 015 110 514
  Drift 8 270 6 705
  Interne inntekter -15 448 -14 656
  Interne kostnader 37 564 35 598
Sum kostnader 143 001 139 311
Resultat (inntekter - kostnader) -2 299 2 899
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datamaskiner stilt til rådighet for studentene på flere PC-stuer. I de siste årene har disse 
maskinene ikke blitt byttet ut med nye ettersom studentene i større og større grad benytter 
private PCer. I 2018 er det heller ikke planlagt noen systematisk utskifting, da det kun er satt 
av et mindre beløp i budsjettet til å dekke opp eventuelle utskiftingsbehov. 


DLF har kontinuerlig behov for oppgradering og utskifting av utstyr og det er satt av kr 250 
000 til dette i 2018. 


 


LØNNSBUDSJETTET 


Lønnsbudsjettet består hovedsakelig av lønn for vitenskapelige, administrative, 
rekrutteringsstillinger, variabel-lønn til undervisning og sensur, samt refusjonsinntekter fra 
NAV for personer som er sykemeldte eller ute i fødselspermisjon. Det budsjetteres med noe 
høyere kostnader til lønn i 2018 versus 2017. Justert for pris og lønnsvekst er dette likevel en 
realnedgang. 


Ved begynnelsen av året står tre vitenskapelige stillinger ubesatt. To av disse vil bli besatt i 
løpet av året, mens den siste vil bli lyst ut på nyåret og forventes å få oppstart i 2019. 


Den administrative staben vil i 2018 være på samme størrelse som i 2017. 


For rekrutteringsstillingene har fakultetet et måltall i 2018 på 24. De siste årene har fakultetet 
ligget over dette måltallet og dermed hatt høyere lønnskostnader enn nødvendig. Årsaken til 
denne overbookingen er behovet for å ha et minimumsantall på forskerskolen og fakultetet 
har derfor fått aksept fra rektoratet til å gradvis redusere tallet mot måltallet. Mens fakultetet i 
2017 forventer å ha 26,7 årsverk er dette redusert til 25,7 i 2018-busjettet. Det er dermed et 
ytterligere potensial til reduksjon av kostnadene i 2019.  


Figuren under viser utviklingen i antall årsverk rekrutteringsstilling i løpet av 2018 og det 
ligger inne i budsjettet å ansette to stipendiater med virkning fra 1. september. Tidligere har 
fakultetet lyst ut stillinger på ettersommeren med oppstart i januar året etter, men det legges 
nå opp til tidligere utlysning for å fange opp gode kandidater som blir ferdige til sommeren.  


 
Antall rekrutteringsstillinger gjennom 2018 
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En faktor som bidrog til at kostandene til undervisning og sensur ble høyere enn budsjettert i 
2017 var at flere enn året før ønsket å skrive masteroppgave. Etter at påmeldingsfristen for å 
skrive masteroppgave våren-18 gikk ut viser det seg at antall søkere holder seg på samme 
nivå som for 2017, og med det har kostnadsnivået etablert seg på dette nivået. Økte 
kostnader i 2017 og 2018 (målt mot 2016) til oppfølging av disse studentene vil med stor 
sannsynlighet gi økte resultatinntekter i 2019 og 2020 som følge av flere avlagte eksamener. 


Ettersom antall stipendiater som er i ferd med å ferdigstille avhandlingen er rekordstort i 
2018, er det i budsjettet lagt inn midler som tar høyde for behovet for oppfølging i sluttfasen. 
Dette inkluderer midler til veilederopplæring, vitenskapelig assistanse, motivasjonsseminar 
og mulig behov for ekstra eksterne veiledningsressurser. 


Refusjonsinntektene fra NAV har variert en del de siste årene, og i 2017 ble det budsjettert 
med kr 2,4 millioner i inntekter, mens det siste anslaget er kr 4,4 millioner. For 2018 er det 
budsjettert med kr 3,6 millioner, noe som er kr 500 000 høyere enn i langtidsprognosene 
utarbeidet tidlig høsten 2017. 


 


 


  


 


DRIFTSBUDSJETTET 


Driftsbudsjettet har også som utgangspunkt forventet driftskostnad i 2017, med noen 
økninger på områder med økt fokus.  


De største driftspostene er  


• Reiser med kr 1,75 millioner. Fordelingen i kategorier er omtrent som i figuren under. 
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• Interne og eksterne konferanser og seminarer er budsjettert med kr 1 180 000 
• Avgift til Kopinor som gir ansatte og studenter rett til å kopier fra åndverksbeskyttet 


materiale er budsjettert med kr 880 000. 
• Det er satt av kr 400 000 til språkvask, som er en betydelig økning fra 2017 hvor 


prognosen tilsier kr 130 000. Det legges dermed til rette for mer publisering på 
engelsk og potten kan også brukes til språkvask av søknader. Potten disponeres som 
tidligere av FU. 


• Støtten til studentene videreføres i 2018 på samme nivå som i 2017, med kr 250 000. 


Driftsmidler for stipendiater ble innført i 2015 og videreføres i 2018. Stipendiatene har kr 25 000 
til disposisjon for hver av årene de er ansatt. Så langt er erfaringene gode og i 2016 ble det i 
gjennomsnitt for de 25 stipendiatårsverkene brukt kr 15 000. Ordningen med driftsmidler for 
forskergruppelederne videreføres også med samme bevilgning som for fjoråret, kr 20 000 til 
hver dersom to deler vervet, kr 25 000 ved en leder. 


Bokkvoten for hver ansatt er opprettholdt på samme nivå som i 2016; kr 5000 pr 
vitenskapelig tilsatt. 


 


2 millioner til strategiske tiltak 


Fakultetet ble, i UiB-budsjettet vedtatt 26. oktober, tilgodesett med en tildeling øremerket 
strategiske tiltak. Midlene ble lagt sentralt og ville bli utløst etter dialog mellom fakultetet og 
universitetsledelsen. Fakultet har vært i dialog, det er lagt frem en skisse til hvordan midlene 
kan brukes og denne skissen er godtatt av universitetsledelsen. 


Skissen bestod av 6 tiltak: 


BOA2 (kr 600 000) 
UiB generelt, men også fakultetet ønsker å øke BOA-aktiviteten ettersom det gir økonomiske 
ringvirkninger blant annet ved at det gir belønningsmidler fra ikke bare selve omsetningen, 


                                                           
2 BOA: Bidrags og Oppdrags Aktivitet. Eksternfinansierte prosjekter. 


Annet


Forsker-
utdanningen


FU-reise


Dekan/fakdir
Inter-
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men også fra publisering og kandidatproduksjon som ofte er et resultat av aktiviteten. 
Fakultetsledelsen har fått aksept for å bruke deler av midlene til frikjøp av forskere som 
søker eksterne midler. Videre planlegges en temasamling for forskerne med fokus på 
eksternfinansiert forskning og det er satt av initieringsmidler til å bygge relasjoner til 
fagmiljøer ved andre forskningsinstitusjoner. Til sist er det budsjettert med midler for å kunne 
få inn eksterne ressurser til å vurdere å bistå i søknadsskrivingen.  


 


Etter- og videreutdanning (kr 300 000) 
Ettersom UiB ønsker å styrke tilbud om etter- og videreutdanningskurs er det i skissen til 
bruke av strategimidlene satt av midler til å utvikle et kurs rettet mot saksbehandlere i 
kommunene i Sogn og Fjordane. Fakultetet er i dialog med fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
om å utvikle kurset, og potensialet vurderes som stort. 


 


Kina-strategi (kr 400 000) 
Norsk senter for kinesisk rett har en nøkkelrolle når det gjelder koordinering av alle aktiviteter 
som Det juridiske fakultet har opp mot Kina. Disse aktivitetene dreier seg både om 
utdanning, forskning og samarbeid med næringsliv. Formålet med senteret er å fungere som 
en plattform for bedre forståelse for det kinesiske rettssystemet. 


UiB er i ferd med å utvikle en «Kina-strategi», der Bjørnar Borvik inngår i en arbeidsgruppe 
som skal arbeide frem denne strategien. UiB har forutsatt at The Norwegian China Law 
Centre skal ha en rolle i institusjonens fremtidige arbeid mot Kina, og en avsetning som her 
foreslått vil således være i tråd med universitetets strategiske satsinger. 


Arbeidet med å styrke fakultetets Kina-relasjoner vil legge til rette for søknader til bebudete 
programmer finansiert av NFR og UD til støtte for utvikling av undervisnings- og 
forskningssamarbeid med kinesiske forskere og undervisnings- og forskningsinstitusjoner. 


Det er i budsjettet satt av kr 200 000 til drift av senteret og kr 200 000 til frikjøp av 
senterleder. 


 


Digitalisering (kr 400 000) 
Ettersom Dragefjellet lærings- og formidlingssenter (DLF) sin virksomhet sammenfaller med 
strategien til UiB har universitetsledelsen godkjent forslaget om å øremerke kr 200 000 til 
investeringer og drift og kr 200.000 til frikjøp av senterets leder. DLF har et noe større 
budsjett, og totalbudsjettet er omtalt senere i dokumentet. 


 


Ekstraordinære studiekvalitetstiltak (kr 200 000) 
De ekstraordinære studiekvalitetstiltak omfatter finansiering av en to-dagers samling for alle 
interne kursansvarlige og andre lærekrefter for idedugnad, og erfaringsutveksling med sikte 
på å videreutvikle undervisningen. Øvrige midler avsattes til frikjøp av kursansvarlige til 
større omlegging av kurs og undervisning knyttet opp mot disse kursene. 
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Interne transaksjoner 


Interne transaksjoner består av interne kostnader og interne inntekter. Dette er handel 
mellom UiB-organisasjoner. Overhead inntekter fra eksternfinansierte prosjekter budsjetteres 
her sammen med fakultetets subsidiering av prosjekter. Fakultetet subsidierer enten direkte 
med personell, eller indirekte ved at vi sier fra oss overheadinntekter.  


I budsjettinnspillet fakultetet sendte inn til økonomiavdelingen i september 2017 ble det satt 
som mål for 2018 å ha kr 400 000 i eksterne inntekter fra blant annet departementer og 
andre offentlige institusjoner. Etter dette har flere anbud blitt sendt og det er ikke urealistisk 
at dette målet blir overoppfylt. Oppdrag som dette vil bli utført av fakultetets egne ansatte og 
er budsjettert med timesatser tilpasset markedet.  


Alle kostnadene knyttet til husleie og energi er budsjettert her. Husleien har en fast del som 
er kontorene og en variabel del som er knyttet til leie av undervisningsrom. 
Undervisningslokalene belastes fakultetet med leie tilsvarende 4kr pr sete tilgjengelig i 
lokalet pr time, uavhengig av hvor mange av setene som brukes. Kostnadene for leie av 
undervisningsrom har økt en del de siste årene og administrasjonen har derfor økt 
oppmerksomheten rundt det å bestille riktig størrelse på rommene, samt å avbestille rom 
som likevel ikke skal brukes.  


Universitetsstyret har vedtatt at husleien over flere år skal øke mer enn den generelle 
prisveksten og for Det juridiske fakultet utgjør dette om lag kr 200 000 pr år. Disse midlene 
brukes til å oppgradere UiB’s bygningsmasse.  


Som i 2017 ligger det i årets budsjettforslag inne forslag om å støtte biblioteket med kr 
300 000 til juridiskfaglitteratur. BECCLE foreslås også å få støtte til driften i 2018, med kr 
150 000, samme beløp som i 2017. 


For 2018 er det budsjettert med kr 2 711 000 til førstesemesterkurs gitt av HF, og kr 
2 060 000 til å dekke eksamensordningen som organiseres sentralt. 


 


INTERNE PROSJEKTER 


I tildelingen fra KD er det kun spesifisert èn øremerket tildeling og det er avsetningen til 24 
årsverk med rekrutteringsstillinger. Fakultetet har i tillegg valgt å skille ut noen områder som 
regnskapsføres for seg selv: 


 


Dragefjellet lærings- og formidlingssenter (DLF)  


Senteret har som formål å utvikle og formidle digital undervisning og forskningsresultater, og 
har kostnader som er knyttet til produksjon av videoer for Det juridiske fakultetet, men også 
for andre, innenfor eller utenfor UiB organisasjonen. Budsjettet for 2018 er satt opp med 
inntekter på kr 160 000 fra eksterne kunder eller interne brukere på UiB. Kostnadene til 
produksjon (arbeidskraft), drift og investeringer er anslått til kr 719 000.  
 


Kurs i etter- og videre-utdanning 
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Fakultetet har de sisteårene hatt ett EVU-kurs, «Innføring i jus for næringslivet», og dette 
kurset planlegges gjennomført i 2018 også. Kurset gjøres opp med overskudd og levere et 
dekningsbidrag budsjettert til kr 150 000. 


Som omtalt tidligere i dokumentet er fakultetet i 2018 tilført kr 2 millioner til øremerkede 
strategiske tiltak. Av disse er kr 300 000 satt av til å utvikle et kurs tilpasset saksbehandlere i 
kommunene. I førsteomgang jobbes det mot kommunene i Sogn og Fjordane, men det er 
gode muligheter for at dette kurset også kan tilbys kommuner i andre fylker. 


 


Små driftsmidler 


Ordningen med små driftsmidler videreføres i 2018. Formålet med midlene er å støtte opp 
under forskningsaktivitet der forskergrupper eller enkeltforskere ikke selv har annen 
finansiering for sin virksomhet, eller der ekstern finansiering ikke strekker til. Det er i 
budsjettet satt av kr 600 000, men ettersom noen av tildelingene erfaringsvis ikke benyttes er 
det lagt opp til en overbooking og utlyst ramme foreslås til kr 900 000. 


 


Internasjonalisering - SPIRE 


SPIRE er et sentralt såkornmiddeltiltak for å bygge forsknings- og/eller undervisnings-
samarbeid med universitetets strategiske partnere i internasjonale nettverk og Nordiske sentre 
utenlands der UiB er medlem. 


SPIRE-midler tildeles i to kategorier: 


• Midler for internasjonale nettverks-/partnerskapssamarbeid. 
• Gjesteforskermidler. 


Fakultetet fikk SPIRE-midler i 2017 og ubrukte midler brukes i 2018. Eventuelle midler som 
tildeles i 2018 til komme i tillegg. 


 
Likestillingsmidler 


I tildelingen fra UiB er det øremerket kr 109 000 til likestillingsarbeid. I henhold til fakultetets 
likestillingsplan foreslås det at midlene øremerkes til karriereutviklingstiltak for kvinner med 
doktorgrad i faste vitenskapelige stillinger. Begrunnelsen er at andelen kvinner i 
professorstillinger ved fakultetet fremdeles er betydelig lavere en andelen menn. Det er 
likeledes ikke mange kvinner i vitenskapelige lederposisjoner ved fakultetet. Et av tiltakene 
som foreslås er et forum for de nevnte kvinnelige ansatte på fakultetet der man kan 
arrangere seminarer med eksterne gjester fra andre fag og internasjonale toppforskere 
innenfor rettsvitenskap. Seminarene kan handle om team som forskningsledelse og 
selvledelse, karriereplan og systemforståelse, internasjonale nettverk og gjennomslag i 
konkurranse. Forumet forutsettes også å eksistere som et forum for erfaringsutveksling 
uavhengig av ulike seminarer. Videre kan det være nyttig å bruke deler av midlene til å 
honorere eksterne mentorer spesifikt til kvinner som er i en kvalifiseringsfase. Disse kan få 
individuell oppfølgning med tanke på ferdigstillelse av foreløpige karriereplaner og 
kvalitetssikring av vitenskapelige arbeider.  
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Vedlegg; Oversikt 2018-budsjettet 
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  Sak 84/17 
 
 
 
Møteinnkalling   
 
I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
 
Tirsdag 12. desember 2017 kl. 10.15 i møterom 546  
 
 
Innkalling er sendt til: 


Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, Hans Fredrik Marthinussen, Sigrid 
Eskeland Schütz, Knut Knapskog, Torhild Nordtveit, Ingrid Tøsdal, Philip Johan Haenel, 
Sausan Mustafa Hussein, Susanne Malene Voll Saenger. 


Innkalling er også sendt alle varamedlemmer 


 
Saksliste og sakspapirer følger vedlagt i elektronisk form. 
 
 
Eventuelle forfall bes meldt snarest til varamedlem og administrasjonen,  
tlf. 55584986, evt. per e-post til gunhild.brubakken@uib.no.   
 
 
 
 
 
 
 
Karl Harald Søvig  Øystein L. Iversen 
dekan  fakultetsdirektør 
   
 
 
GUBRN 4.12.2017 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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Styre:    Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Styresak:              84/17 
Møtedato:   12.12.2017 


 


SAKSLISTE        


 


Styresak Saker til behandling       U. off. 


84/17  Godkjenning av innkalling og saksliste 


85/17  Orienterings- og referatsaker 
  Oversikt med vedlegg følger vedlagt.  


86/17  Økonomirapport per oktober 
  Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt.  


87/17  Handlingsplan for forskning 
  Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt.  


88/17  Handlingsplan for formidling 
  Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt. 


89/17  Rammer for virksomheten ved Dragefjellet lærings- og  
formidlingssenter 
Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt. 


90/17  Rammer for virksomheten ved Norwegian China Law Centre 
  Saksforelegg følger vedlagt. 


91/17  Budsjett 2018 
  Saksforelegg med vedlegg følger vedlagt. 


92/17  Tilsetting uten utlysning – førsteamanuensis II   X 
  Saksforelegg følger vedlagt. 


93/17  Tilsetting uten utlysning – professor II    X 
  Saksforelegg følger vedlagt. 


94/17  Tilsetting uten utlysning – professor II    X 
  Saksforelegg følger vedlagt. 







95/17  Forslag om terminering av to spesialemner, JUS270-2-B og 
  JUS282-2-A  
  Saksforelegg følger vedlagt. 


96/17  Evaluering og videreføring av sekstimers eksamen.  
  Studieutvalgets kompetanse. 
  Saksforelegg følger vedlagt. 


 
XX/17  Eventuelt 
 
 
 


Karl Harald Søvig     Øystein L. Iversen 
dekan      fakultetsdirektør 
 
 
 


GB 4.12.2017 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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Orienterings- og referatsaker  


 
 


a) Protokoll fra Fakultetsstyret 31.10.17 
Protokollen følger vedlagt.  


b) Protokoll fra Studieutvalget 18.10.17 
Protokollen følger vedlagt.  


c) Protokoll fra Studieutvalget 15.11.17 
Protokollen følger vedlagt.  


d) Protokoll fra Studieutvalget 29.11.17 
Protokollen følger vedlagt.  


e) Protokoll fra Forskningsutvalget 28.11.17 
Protokollen følger vedlagt. 


f) Personalia 


Ignacio Herrera Anchustegui er midlertidig tilsatt som u-lektor i perioden 1.10-
31.12.2017 


Marianne Hauger er tilsatt i et vikariat som førstekonsulent (HR) i forsknings- og 
stabsseksjonen i perioden 1.12.2017-31.7.2018. 


Veronica Ljosheim har sagt opp sin stilling som rådgiver i studieseksjonen. Hennes 
siste arbeidsdag på fakultetet blir 11. januar 2018.  


Birgit Falch er lånt ut til Forskningsadministrativ avdeling i perioden 27. november 
2017 til 31. juli 2018. I denne perioden fungerer Anita H. Garden som leder og 
Gunhild Brubakken som nestleder i forsknings- og stabsseksjonen.  


g) Oppnevnte komitéer 


Oppnevning av bedømmelseskomité (2017/10930) for vurdering av søkere til 
stillingen som førsteamanuensis i rettsvitenskap – formuerett (kontraktsrett). 
Komiteen består av professor Hilde Hauge (Universitetet i Bergen), professor Kåre 
Lilleholt (Universitetet i Oslo) og professor Mads Bryde Andersen (Københavns 
universitet.  


Dato: 5.12.2017 
Arkivsaksnr: 2017/10699-


GUBRN 


Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
85/17 
12.12.2017 


Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Oppnevning av bedømmelseskomité (2017/7398) for vurdering av søkere til to utlyste 
stipendiatstillinger. Komiteen består av professor Ørnulf Øyen og professor Hilde 
Hauge. 


Oppnevning av bedømmelseskomité (2017/11057) for vurdering av Gert Johan 
Kjelbys søknad om kompetanseopprykk til professor i rettsvitenskap. Komiteen består 
av professor Tor-Geir Myhrer (Politihøgskolen), professor Thomas Elholm (Syddansk 
Universitet) og professor Ragna Aarli (Universitetet i Bergen).  


h) Utlysninger 


Det er lyst ut vikariat som studiekonsulent (førstekonsulent) i studieseksjonen. 
Utlysningen følger vedlagt.  


Det er lyst ut midlertidig stilling som postdoktor i skatterett med søknadsfrist 27.11.17. 
Utlysningen følger vedlagt.  


i) Dekanbeslutning: opprettelse av ny forskergruppe i Skatte- og avgiftsrett 
Dekanbeslutning følger vedlagt 


j) Brev fra Estetisk utvalg om kunstnerisk utsmykning 
Brevet følger vedlagt. 


k) Oversikt over stryk og gjentak i eksamen i obligatoriske emner 
Saksnotat følger vedlagt. 


l) Sensurklager – klagetilbøyelighet – fordeling 
Saksnotat følger vedlagt. 


m) Oppfølging av styresak 78/17 Utlysning av faste vitenskapelige stillinger 


31. oktober 2017 vedtok styret følgende: «Ledelsen får fullmakt til å revidere det 
fremlagte notatet i lys av diskusjonen i styremøtet. Revidert notat godkjennes på 
sirkulasjon pr e-post, og endelig notat fremlegges til orientering i styremøte i 
desember».  


Revidert notat ble sendt ut 6. desember til de representantene som møtte i møte 31. 
oktober. Fristen for å komme med innspill er 11. desember kl. 12, og endelig notat blir 
sendt ut til styret så raskt det lar seg gjøre etter dette.  


Sak 78/17 fra styremøte 31. oktober er lagt ved.  


 
 
Forslag til vedtak: 


Sakene tas til orientering. 
 


   
 


Karl Harald Søvig  
dekan Øystein L. Iversen 
 fakultetsdirektør 
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Styre:  Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
Møtedato: 31.10.17 
Sted:  Møterom 546 
Tid: 12.15-15.00 
 
 
 
Protokoll 
 
 
 


Oppmøte 


 


Faste representanter 
Karl Harald Søvig, Anne Marie Frøseth, Ragna Aarli, , 
Sigrid Eskeland Schütz, Eirik Holmøyvik (vara for Hans 
Fredrik Marthinussen), Lill Haukanes (vara for Knut 
Knapskog), Torhild Nordtveit, Ingrid Tøsdal, Philip Johan 
Haenel, Sausan Mustafa Hussein, Susanne Malene Voll 
Saenger 


Andre 
Halvard Haukeland Fredriksen, Øystein L. Iversen, Gunhild 
Brubakken (sekretær), Lars Petter Holgersen (til og med 
sak 77/17), Johanne Spjelkavik, Christine Stoltz Olsvik, Eli 
Tjerandsen (fra og med sak 81/17) 


 


 


 
Styresak Saker til behandling U.off. 


S 74/17 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Valg av representanter og vararepresentanter fra gruppe D til 
Forskningsutvalget, Studieutvalget og Valgstyret for perioden 
12.9.17-31.7.18  
(vedtatt på sirkulasjon 12.9.17) 


Vedtak 
Fakultetsstyret oppnevner følgende representanter og 
vararepresentanter for gruppe D til Forskningsutvalget, 
Studieutvalget og Valgstyret: 


Studieutvalget 
Fast representant: Lise Carlsen 
Fast representant: Erlend Aarli 
1. vara: Erik Valland 
2. vara: Anja Grundtjernlien 
3. vara: Magnus Sveberg 
4. vara. Annicken Junker 
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S 75/17 


 


 
S 76/17 


Forskningsutvalget 
Fast representant: Magnus Sveberg 
Fast representant: Benedicte Røvik 
1. vara: Erlend Aarli 
2. vara: Lise Carlsen 
3. vara: Julie Værnø 
4. vara: Erik Valland 


Valgstyret 
Fast representant: Jørgen Talsnes 
Fast representant: Erik Valland 
1. vara: Benedicte Røvik 
2. vara: Liste Carlsen 


Oppnevningene for gruppe D gjelder for perioden 12.9.17-31.7.18. 


Godkjenning av innkalling og saksliste 


Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 


Orienteringssaker 31.10.17 


a) Protokoll fra møte i Fakultetsstyret 29.8.2017 
Korreksjon kom før møtet: Sigrid Eskeland Schütz er også medlem 
i arbeidsgruppen for handlingsplan for forskning. 


m) Plan for pedagogisk tilbud til midlertidig vitenskapelig ansatte. 
Diskusjon knyttet til ønske om dokumentasjon og omfang som gjør 
kandidatene konkurransedyktige utenfor landets grenser, og 
hvorvidt studiepoengene skal godkjennes som en del av 
opplæringsdelen, om de skal kunne skrives av på 
undervisningsregnskapet eller om det skal gjøres «på fritiden». 
Videre ble kostnadene ved et slikt kurs diskutert. 


Vedtak 
Fakultetsstyret tar sakene til orientering. 


S 77/17 Økonomirapport pr september 


Vedtak 
Økonomirapport pr. september tas til etterretning. 


 


S 78/17 Utlysning av faste vitenskapelig stillinger 


Vedtak 
Ledelsen får fullmakt til å revidere det fremlagte notatet i lys av 
diskusjonen i styremøtet. Revidert notat godkjennes på sirkulasjon 
pr e-post, og endelig notat fremlegges til orientering i styremøte i 
desember.  
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S 79/17 Innstillingsutvalg - valg av medlemmer og varamedlemmer for 
perioden 01.08.2017-31.07.2021 


Vedtak 
For perioden 1.8.2017-31.7.2021 velges følgende kandidater: 


Faste medlemmer: 
Rune Sæbøe  
Anniken Sperr 
Christian Franklin 


Varamedlemmer 
Første vara: Synne Sæther Mæhle 
Andre vara: Ronny Gjendemsjø 
Tredje vara: Linda Grøning 


 


S 80/17 
 


 
 
 
 
 
 


S 81/17 


 


 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 


JUS399 Masteroppgave 30 sp. Karakterstatistikk og 
sensorbrev 


Vedtak 
De faglige anvisningene i sensorbrevet tas ut til eget vedlegg. 
Dette utformes i samarbeid med studiedekan og emneansvarlig for 
JUS399 Masteroppgave 30 studiepoeng. Resten av brevet 
overlates til studieadministrasjonen å utforme og endre basert på til 
enhver tid gjeldende rammebetingelser. 


Opptakskrav til JUS396 Masteroppgave 60 sp 


Vedtak 


1. JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) skal være åpent 
for alle studenter som er kvalifisert til å begynne på femte 
studieår.  


2. Studenter som vil skrive JUS396 Masteroppgave (60 
studiepoeng) må søke om dette. En grundig 
gjennomarbeidet prosjektskisse (3 – 4 sider) skal være 
vedlagt søknaden. Prosjektskissen må vise at prosjektet er 
velegnet for en 60 studiepoengs masteroppgave.  


3. Søknad om opptak avgjøres av den emneansvarlige for 
JUS396. Den emneansvarlige kan om nødvendig innhente 
vurderinger fra andre fagpersoner av den fremlagte 
prosjektskissen. Studentens karakterer fra tidligere kurs på 
masterstudiet skal ikke inngå i opptaksvurderingen.  


4. Det er en forutsetning for opptak på JUS396 at fakultetet 
finner en egnet veileder som er villig til å veilede prosjektet. 
Veileder må ha førstestillingskompetanse. 
 


5. Veiledning til JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) skal 
være obligatorisk.  


6. Kravene for opptak på JUS396 gjelder også i tilfeller hvor 
en student har påbegynt en 30 studiepoengs 
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S 82/17 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


S 83/17 


masteroppgave (JUS399) og ønsker å utvide denne til en 
60 studiepoengs masteroppgave. I disse tilfelle kreves det i 
tillegg anbefaling fra opprinnelig veileder. Vurderingen av 
om prosjektet er velegnet for en 60 studiepoengs 
masteroppgave skjer på grunnlag av den tekst som 
studenten allerede har produsert.  


7. Visedekanen for undervisning får fullmakt til å endre 
emnebeskrivelsen i JUS396 i tråd med punkt 1 til 6.  
 
 


Forslag om endring i utfyllende regler for studier ved Det 
juridiske fakultet § 3-9 Alminnelige regler om sensur 


Vedtak 


1. § 3-9 Alminnelige regler gis et nytt pkt. 9: «Der klagesensur 
av JUS399 Masteroppgaver 30 studiepoeng, JUS397 
Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng) og JUS396 
Masteroppgave (60 studiepoeng) fører til at opprinnelig 
karakter endres med mer enn to karaktertrinn og 
konkluderer med karakteren F, skal oppgaven sendes til ny 
sensur med to nye sensorer.»  


2. Någjeldende pkt. 9 blir nytt pkt. 10.  


3. Endringen gjøres gjeldende fra studieåret 2017/18.  


4. Endringen gjøres også gjeldende for den/de innleveringene 
av JUS398 Masteroppgave (60 sp) som gjenstår før emnet 
termineres.  


 


Tilsetting i professor II – professor Johan Boucht 


Vedtak 
Professor Johan Boucht (UiO) tilsettes i en 10% stilling som 
professor II for 2 år fra 1.12.2017 (med mulighet for oppjustering til 
20% fra juni 2018). 


 


 


Karl Harald Søvig 
dekan                                                   Øystein L. Iversen 
                                                             fakultetsdirektør  


 


 


1.11.2017 GB 


 







 
 
 
 U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 Det juridiske fakultet – Studieutvalget 
 


Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Onsdag 18. oktober kl. 10:15 – 12:15. 
Møterom 448 - JUSII  
 
Til stede: 
Halvard Haukeland Fredriksen (leder) (a) 
Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Hilde Hauge – vara for Jan-Ove Færstad (a) 
Øyvind Røed (b) 
Eli Tjernandsen – settevara* for Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Lise Carlsen (d) 
Erlend Aarli (d) 
 
Forfall: Kjersti Bakke Sørensen (C) 
* Fordi ingen vararepresentanter for gruppe C kunne møte, ble dekanen bedt til å oppnevne en settevara for gruppe C 
gjeldende for dette møtet. Han anser at hans fullmakt etter § 4 første ledd i Reglement for Det juridiske fakultet omfatter en 
slik oppnevnelse, og har oppnevnt Eli Tjerandsen. 
 
Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  
ePhorte 17/585 
 
Neste møte: 15. november 2017, kl. 10:15, møterom 448 JUSII. 
 


Sak  62/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: Ingen merknader. 


Dagsorden: Ingen merknader. 
Sak 63/17 Orienteringssaker 


1 Protokoll fra SU 12. september 2017. Godkjent på sirkulasjon 22. september OBS – 
ekstern lenke – må lastes ned separat. 


2 Fullmaktsvedtak 
a) JUS134-KINA Ordgrense hjemmeeksamen 
b) JUS255-2-A Påtalerett Hjelpemidler eksamen 


Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til Johanne.spjelkavik@uib.no  
3 JUS399 Masteroppgaver 30 studiepoeng. Fagansvar for alminnelig og spesiell 


kontraktsrett. Miriam Skag har overtatt fagansvaret for denne faggruppen etter Jan-Ove 
Færstad. [Fagansvar avtales mellom de involverte, meldes til emneansvarlig og 
studieseksjonen/SU. Bare dersom noen av disse involverte ikke blir enige, eller andre 
formelle forhold er til hinder for en ønsket ordning, involveres studiedekan og eventuelt 
andre organer.] 


4 Orientering om opptaket ved Det juridiske fakultet H17. 


Sak 64/17 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 JUS112 Arve- og familierett. Kursrapport. 


SU uttaler SU takker for kursrapporten. 
Hovedinntrykket er at emnet befinner seg i god stand. Det var knyttet en viss spenning 
til «nyordningen» etter SU sitt vedtak i sak 21/17 (februar 2017), dette later til å ha 
vært et heldig grep. 
SU vil særlig fremheve som positivt 


- At studentene blir eksplisitt oppmerksom på læringsmålenes betydning og 
styrende funksjon. 


- Kontakt og koordinering av arbeidsgruppeledere og storgruppeledere. 
- De ulike modellene som er utprøvd for å få best mulig læringsutbytte av den 



mailto:johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no

http://www.uib.no/jur/103236/su-innkallinger-og-protokoller-2017

mailto:Johanne.spjelkavik@uib.no





 
 
 
 
 


obligatoriske kursoppgaven og kommentarene på den. 
- At interne lærere deltar i kommenteringen av obligatorisk kursoppgave. Det er 


et mål for fakultetet at interne har større del av undervisningen; dette må 
avveies mot kapasitetsrammene, men det er udelt heldig når det lykkes å 
realisere målsetningen. 


- At eksamensoppgaven gir rom for å prøve så vel kunnskaper som forståelse. 
Det er ikke en svakhet at tema i og for seg er snevert, såfremt «prøvingsfeltet» 
er bred, og det later det til å ha vært her. 


- Plan over faglig/tematisk sammenheng mellom de ulike elementene i kurset – 
dette er antakelig særlig verdifullt siden det er tale om førsteårsstudenter. 
Dette gjelder selv om enkelte ikke umiddelbart ser forskjellen mellom en slik 
oversikt og læringsmålene/hovedlitteraturen. Det har vært nyttig å klargjøre 
denne forskjellen. 


- At emneansvarlig forholder seg aktivt til de tilbakemeldingene som kommer i 
studentevalueringen, og kommenterer disse. 


SU bemerker ellers at spørsmål knyttet til ordgrense har en side mot arbeidsavtalen 
med arbeidsgruppelederne, og følgelig en ressursmessig dimensjon og gjeldende modell 
ligger nokså fast med hensyn til ytre rammer. Emneansvarlig må avveie mot hverandre 
hensynet til at studentene skal trenes i å fatte seg presist og kort, og hensynet til at 
oppgaven skal kunne drøftes og konkluderes på faglig forsvarlig vis. 
Innenfor de tidsrammene våre kurs har, er det neppe realistisk at kommentarer til 
obligatorisk oppgave skal foreligge vesentlig tidligere enn en uke før eksamen. Dette 
bør være tilstrekkelig til at studentene kan gjennomgå dem – også der de anser at 
kommentarene krever nærmere oppfølging fra deres side. 
Det er heller ikke en svakhet at det gis oppgaver som krever at studentene orienterer 
seg i ukjent stoff – jf. kvalifikasjonsrammeverkets krav om at mastere skal kunne 
«anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet». 
Merknadene om ulike signaler og tradisjoner med hensyn til forståelse og løsning av 
oppgaver (første avsnitt under «Nærmere om arbeidsgruppelederne/deres funksjon 
m.m.»: Dette er forhold som det er all mulig grunn til å ta på alvor – i verste fall kan det 
være tale om mekanismer som undergraver sentrale pedagogiske grep. I første omgang 
vil vi avvente effekten av «Bedre Språk – Bedre Jurister». 
De tankene om mer grunnleggende og omfattende omstrukturering – herunder også av 
prøvingsformer – som kommer til uttrykk i samme avsnitt og senere, er på alle måter 
velkommen inn i en mulig diskusjon om ny studieordning! 
Spørsmålet om et anonymt spørsmålsforum har vært reist også av andre emner, og er 
noe vi må vurdere i den videre utviklingen av de digitale plattformene vi opererer på vis 
a vis studentene. 
Momentet om å dele emneansvaret er i god overensstemmelse med fakultetets policy – 
generelt bør ansvaret deles både samtidig og over tid. Fakultetet ser gjerne at det 
kommer konkrete forslag til slik deling i emnet her. 


2 Publisering av opptak fra forelesninger. Notat fra administrasjonen og JSU. 


SU uttaler Studiedekanen gis fullmakt til å utforme et memo til emneansvarlige, i samråd med 
studentrepresentantene. Grunnlaget er notatet her og merknader som kom fram i 
møtet. Det skal tydeliggjøres at  


- emneansvarlig velger om undervisningen skal publiseres og eventuelt når 
- utsatt publisering kan øke tilbøyeligheten til transkribering 
- emneansvarlige bør legge vekt på å opplyse studentene om hensynene bak 


publiseringen, inkludert valg av tidspunkt for publisering 
Fakultetet vil i andre sammenhenger ta mer grunnleggende tak i de mekanismene som 
forleder studentene til å velge transkribering som læringsform. 


 Vedtakssaker 
Sak 65/17 JUS250-2-D Velferdsrett. Emneansvar. 


Vedtak Henriette Sinding Aasen er emneansvarlig for JUS250-2-D med virkning fra dd. 


Sak 66/17 Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet § 3-9 Alminnelige regler 
om sensur. Forslag om endring. 







 
 
 
 
 


Vedtak SU innstiller overfor fakultetsstyret: 
1. § 3-9 Alminnelige regler gis et nytt pkt. 9: «Der klagesensur av JUS399 


Masteroppgaver 30 studiepoeng, JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 
studiepoeng) og JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) fører til at 
opprinnelig karakter endres med mer enn to karaktertrinn og konkluderer med 
karakteren F, skal oppgaven sendes til ny sensur med to nye sensorer.» 


2. Någjeldende pkt. 9 blir nytt pkt. 10. 
3. Endringen gjøres gjeldende fra studieåret 2017/18. 


Sak 67/17 JUS131 Kontraktsrett II. Emneansvar. Emneansvarlig Johan Giertsen har 
forskningstermin 1/1-18 – 31/12-18, jf, fakultetsstyresak 72/17. 


Vedtak Erik Monsen og Arnt Skjefstad oppnevnes som emneansvarlige for JUS131 Kontraktsrett 
II med virkning fra og med V18. 


Sak 68/17 JUS399 Masteroppgaver 30 studiepoeng. Emneansvar, 
Vedtak Bjørnar Borvik vikarierer som emneansvarlig for JUS399 Masteroppgaver 30 


studiepoeng og JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) V18. 
Sak 69/17 JUS399 Masteroppgaver 30 studiepoeng. Karakterstatistikk («fellesprosjektet») og 


sensorbrev. 
Av hensyn til styrets møteplan og frister, er saken her allerede oversendt styrets 
sekretariat. Dersom SU ønsker å knytte vesentlige merknader til forslaget, må de 
vedtas endelig i møtet her. 


Vedtak De faglige anvisningene i sensorbrevet tas ut til eget vedlegg. Dette utformes i 
samarbeid med emneansvarlig for JUS399 Masteroppgaver 30 studiepoeng. Resten av 
brevet overlates til studieadministrasjonen å utforme og endre basert på til enhver tid 
gjeldende rammebetingelser. 


Sak 70/17 JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner. Vurderingsform. Notat fra 
studieadministrasjonen og emneansvarlig. 


Vedtak Ordningen med hjemmeeksamen på JUS121 Norske og internasjonale rettslige 
institusjoner gjøres permanent.  


Sak 71/17 Forholdet mellom JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) og JUS397 Masteroppgave 
forskerlinje (60 studiepoeng). Notat fra studieadministrasjonen. 


Vedtak SU innstiller overfor fakultetsstyret: 
1. JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) bør være åpen for alle studenter som 


er kvalifisert til å begynne på femte studieår hos oss. 
2. Studenter som vil skrive JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) må søke om 


dette. Grundig gjennomarbeidet prosjektskisse (3 – 4 sider) skal være vedlagt 
søknaden. 


3. Veiledning til JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) skal være obligatorisk. 
4. Veileder skal ha førstestillingskompetanse. 
5. Veileder må godkjenne prosjektet/prosjektskissen, men uten karakterkrav, dvs. 


også uten kjennskap til studentens karakterbakgrunn. 
  


Eventuelt  
  


 
 
 
 
Halvard Haukeland Fredriksen  
Leder  Johanne Spjelkavik
 Sekretær  







 
 U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
 Det juridiske fakultet – Studieutvalget 
 


side 1 
 
 
 


Postadresse 
Postboks 7806 
5020 Bergen 


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


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


Besøksadresse 
Magnus Lagabøtes plass 1  
5010 Bergen 


Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Onsdag 15. november kl. 10:15 – 11:35. 
Møterom 448 - JUSII  
 
Til stede: 
Halvard Haukeland Fredriksen (leder) (a) 
Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) 
Øyvind Røed (b) 
Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Lise Carlsen (d) 
Erlend Aarli (d) 
 
Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  
ePhorte 17/585 
 
Neste møte: 29. november 2017, kl. 10:15. Rom 448 – JUSII. 
 


Sak  72/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: Ingen merknader. 


Dagsorden: Ingen merknader. 
Det ble opplyst at innkalling/sakspapirer til neste møte ventelig vil komme bare to dager 
før møtet grunnet ferieavvikling. 


Sak 73/17 Orienteringssaker 
1 Protokoll fra SU 18. oktober. Godkjent på sirkulasjon 23. oktober. OBS – ekstern lenke – 


må lastes ned separat. 
2 Fullmaktsvedtak 


a) JUS134-KINA emnemal, redaksjonelt. 
b) JUS264-2-A God forvaltningsskikk. Litteratur. 
c) JUS256-2-A Skatterett I Litteratur 
d) JUS256-2-B Skatterett II Litteratur 
e) JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett Litteratur 
f) JUS277-2-B International Copyright Law Litteratur 
g) JUS255-2-A Påtalerett Hjelpemidler til eksamen. Redaksjonell endring. 
h) JUS291-2-A EU and EEA State Aid Law Litteratur 
i) JUS286-2-A Constitution and Politics. Litteratur 
j) JUS290-2-A Comparing Legal Cultures in Europe Litteratur 


Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til Johanne.spjelkavik@uib.no  
3 Vedtak fra Den sentrale klagenemnden. 


Vedtakene kan lastes ned i fulltekst (anonymisert) herfra: 
http://vedlegg.uib.no/?id=f0556d0085cfe95f553af41a7a2f6725. OBS – ekstern 
lenke – må lastes ned separat. Lenken er aktiv til 7. desember 2017. 
OBS2: Filen er på 110 sider! 


21. april 2017 
2017/213: Fusk på eksamen JUS124. Eksamen annullert. 
2017/3733 – 22/17: Klage på vedtak om tap av studierett. Ikke medhold. 
2017/4122 – 25/14: Klage på underkjennelse av obligatorisk kursoppgave (frist). 


Medhold. 
19. mai 2017 
2017/2172 – 27/17: Klage på vedtak om tap av eksamensrett (manglende obligatorisk 
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arbeidskrav). Ikke medhold. 
2017/3170 – 28/17: Tekstsammenfall i skriftlige arbeider. JUS121. Kursgodkjenning 


annullert. (Eksamen ikke avlagt.) 
2017/5089 – 30/17: Klage over formelle feil ved klagesensur i JUS399. Ikke medhold. 
13. juni 2017 
2016/11324 – 35/17: Felles klagenemnd: Vedtak i sak om klage på vedtak om 


annullering og utestengelse pga tekstsammenfall: Vedtaket opprettholdt. 
16. juni 2017 
2017/4553 – 4/17: Klage på vedtak om forlenget innleveringsfrist for obligatorisk 


kursoppgave JUS243. Ikke medhold. 
2017/5500 – 32/17: Klage på avslag på søknad om gjentak av bestått eksamen JUS243. 


Medhold. 
25. august 2017 
2017/5246 – 37/17: Klage på formelle feil ved eksamen i JUS121. Ikke medhold. 
2017/5345 – 38/17: Klage på formelle feil ved eksamen i JUS121. Ikke medhold. 
2017/5462 – 35/17: Fusk på eksamen JUS113. Eksamen annullert. (Vedtaket korrigert.) 
2017/7342 – 41/17: Tekstsammenfall i skriftlige arbeider, JUS112. Kursgodkjenning og 


eksamen annullert, utestengt H17. 
2017/7344 – 42/17: Fusk på eksamen i spesialemne. Eksamen annullert, utestengt H17. 


(Vedtaket ble påklaget, men klagen ble trukket etter innsyn i karakter.) 
2017/7766 – 43/17: Fusk på eksamen i JUS112. Skyldkrav oppfylt, reaksjon ikke ilagt. 
2017/9029 – 44/17: Klage på formelle feil ved sensuren i JUS114. Ikke medhold. 
2017/9080 – 45/17: Klage på underkjent dokumentasjon av gyldig fravær fra eksamen 


spesialemner. Medhold. 
2017/9197 – 52/17: Klage på formelle feil ved eksamen i JUS134. Ikke medhold. 
2017/9306 – 51/17: Klage på formelle feil ved eksamen i JUS134. Ikke medhold. 
29. september 2017 
2017/6158 – 61/17: Klage over avslag på søknad om å skrive stor masteroppgave. 


Medhold/ vedtaket opphevet. 
2017/7345 – 54/17: Tekstsammenfall i skriftlige arbeider JUS123. Annullering av 


kursgodkjenning og eksamen. Utestengt H18-V19. (Se også sak 16/11324 den 13. 
juni 2017.) 


2017/9139 – 56/17: Klage over formelle feil ved sensur av JUS399. Ikke medhold. 
2017/9354 – 59/17: Klage på formelle feil ved eksamen i JUS134. Ikke medhold. 
2017/9556 – 58/17: Klage på formelle feil ved klagesensur JUS113. Medhold. 
2017/9633 – 60/17: Klage på formelle feil ved eksamen i JUS134. Ikke medhold. 


4 Omregningsnøklene Oversikt. 


5 UiBs studiekvalitetsseminar 14. desember. 


6 Spesialemneporteføljen – bevegelse. Orientering. 
En større sak om spesialemneporteføljen er under utredning. Det er særlig spørsmål 
knyttet til inntektssiden som krever tid grunnet ny finansieringsmodell. 


Sak 74/17 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Tekstsammenfall 2016/17. Statistikk. 


SU uttaler Arbeidet med tekstkontroll bør fortsette som før. SU legger til grunn at de tekniske 
utfordringene ordningen står overfor nå, må overvinnes på en sånn måte at de 
studiekvalitetshensynene som begrunner tiltaket, blir ivaretatt. 


2 JUS264-2-A God forvaltningsskikk. Kursrapport. 


SU uttaler Studieutvalget er enig i at dette emnet synes å ha funnet en god form. 
Videre er utvalget enig i at emnet burde være godt egnet som tilleggsutdanning for 
ansatte i forvaltningen som ikke er jurister, og som etterutdanning for jurister i 
forvaltningen. Tilbakemeldingen til emneansvarlig vil gå i kopi til fakultetets 
kommunikasjonsansvarlige, for vurdering av mulige markedsføringstiltak sammen med 
emneansvarlig. SU peker også på en mulig kanal i den ansattstudieretten som nylig er 
etablert; UiB har mange ansatte med arbeidsoppgaver som har nærhet til emnets tema. 
Om litteratursituasjonen: SU anser det ikke som udelt uheldig at pensumsituasjonen har 
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oppfordret studentene til å orientere seg i et annet «kildelandskap» enn en bok - det er 
i en viss grad representativt for det studentene møter i en reell arbeidssituasjon og det 
gir god trening i selvstendig og kritisk bruk av kilder. Dette er noe som med fordel kunne 
vært synliggjort i emnets læringsmål. 
SU beklager imidlertid de tekniske vanskene som særlig eksterne deltakere møter. 
Dette er forhold vi må ta med i evaluering og videreutvikling av disse løsningene. 
Om studentevalueringen: Med så vidt liten målgruppe for evalueringen som det er tale 
om i et spesialemne, er det lett at enkeltstemmer får uforholdsmessig stor vekt. Vi er 
enig med emneansvarlig i at tilbakemeldingene må anses tilfredsstillende. 


3 Ref. sak 59/17 den 12. september, 2017. Karakterkrav for JUS134-KINA 


SU uttaler SU tar emneansvarliges standpunkt til etterretning. 
SU ber samtidig studieadministrasjonen om en utredning av dette karakterkravet, 
herunder historikken bak det og hvordan det er begrunnet. 


 Vedtakssaker 
Sak 75/17 JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter. Emnebeskrivelse. 


Vedtak Tilleggslitteratur og læringsmål endres som foreslått. 


Sak 76/17 JUS286-2-A Constitution and Politics. Emnebeskrivelse. 
Vedtak Emnebeskrivelsen for JUS286-2-A Constitution and Politics endres som foreslått. 


SU ber om at vurderingsformen «Take home essay exam» endres til «Home exam» som 
er betegnelsen som ellers brukes, dersom dette er det samme. Hvis «Take home essay 
exam» tar sikte på noe annet, må dette beskrives nærmere i emnebeskrivelsen. 


Sak 77/17 JUS134-KINA. Enkeltheter rundt hjemmeeksamen. 
Vedtak Endring i emnebeskrivelsen og øvrige vedtak knyttet til hjemmeeksamen i JUS134-KINA 


vedtas som foreslått. 
Sak 78/17 JUS254-2-A Politirett. Hjelpemidler til eksamen. Forslag om endring. 


Vedtak Forslaget avvises. SU viser til fristen på fire uker før kursstart for publisering av 
endringer i emnebeskrivelsen, jf. § 1-2 nr. 5 i Utfyllende regler for studier ved Det 
juridiske fakultet. Vilkåret for å fravike fristen er ikke oppfylt i saken her. 


Sak 79/17 JUS334 Chinese Law Clinical Programme. Forslag om endringer i emnebeskrivelsen. 
Vedtak Emnebeskrivelsen for JUS334 Chinese Law Programme endres som foreslått. 


Sak 80/17 Emneansvarlig for praksisemnet under planlegging: Maritim Praksis. 


Vedtak Bjørnar Borvik oppnevnes som emneansvarlig for det planlagte praksisemnet Maritim 
Praksis. 


Sak 81/17 JUS276-2-B European Human Rights. Forslag om ny emneansvarlig og endring i 
emnebeskrivelse 


Vedtak 1. Bjørnar Borvik oppnevnes som emneansvarlig for JUS276-2-B European Human 
Rights. 


2. Emnebeskrivelsen for JUS276-2-B European Human Rights endres som 
foreslått. 


3. Emneansvarlig redegjør for eventuelt sammenfall med JUS135 Rettsstat og 
menneskerettigheter som kan tenkes å begrunne avkorting av studiepoeng for 
studenter som tar begge emnene. Forskjell i fordypning/nivå er relevant og kan 
rettferdiggjøre tilsynelatende tematiske likheter. 


  
Eventuelt Ingen saker til eventuelt. 


  
 
 
Halvard Haukeland Fredriksen  
Leder  Johanne Spjelkavik
 Sekretær  
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 Det juridiske fakultet – Studieutvalget 
 


side 1 
 
 
 


Postadresse 
Postboks 7806 
5020 Bergen 


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


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


Besøksadresse 
Magnus Lagabøtes plass 1  
5010 Bergen 


Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet 
Onsdag 29. november 2017, kl. 10:15 – 12:35. 
Møterom 448 - JUSII  
 
Til stede: 
Halvard Haukeland Fredriksen (leder) (a) 
Synne Sæther Mæhle (nestleder) (a) 
Jan-Ove Færstad (a) 
Øyvind Røed (b) 
Kjersti Bakke Sørensen (c) 
Lise Carlsen (d) 
Erlend Aarli (d) 
Gjest: Per Gunnar Hillesøy på pkt. 83/17 – 1.  
 
Sekretær: johanne.spjelkavik@jurfa.uib.no  
ePhorte 17/585 
 
Neste møte: Onsdag 17. januar 2018, kl. 10:15 – 12:00 (møteromrsreservasjon) 
 


Sak  82/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 Innkalling: Den kom sent, men det var varslet. 


Dagsorden: Ingen merknader. 
Sak 83/17 Orienteringssaker 


1 Per Gunnar Hillesøy orienterer om Si Fra. 
Inngangen vil være en nettside. «Røde» henvendelser krever pålogg – eventuelt ønske 
om anonymitet er ikke forenlig med dette, henvises eventuelt til annen 
saksbehandling/oppfølging og/eller til studentombudet. 
Kan være vanskelig å avgrense mot saker som ikke er innenfor institusjonens sfære, for 
eksempel studentidrett, studentforeninger oa. 
Saker som kommer utenom SiFra, bør overføres dit. 
Saker kan overføres mellom gul og rød. 
SA har strategi for lansering av tiltaket fra 2. januar 018.  


2 Protokoll fra SU 15. november 2017. Godkjent på sirkulasjon 16. november 2017. OBS – 
ekstern lenke – må lastes ned separat. 


3 Fullmaktsvedtak 
a) JUS396 Masteroppgave (60 studiepoeng) Emnebeskrivelse. (Fullmakt tildelt fra 


fakultetsstyret.)  
b) JUS251-1-A, JUS251-2-A og JUS251-2-B Hjelpemidler til eksamen, redaksjonell 


endring. 
Fullmaktsvedtakene fås ved henvendelse til Johanne.spjelkavik@uib.no  


4 Studiebarometeret – deltakelse. Tross stor innsats fra fakultetets infoansvarlige, nådde 
vi bare 41 % deltakelse fra våre studenter, mot 51 % i fjor. 
Vi ser trolig en «evalueringstretthet» blant studentene, og bør «økonomisere» med 
undersøkelser vi sender ut. 
Resultatet av Studiebarometeret er ventet i februar. 


Sak 84/17 Saker til drøftelse/høring/uttalelse 
1 Antall studenter med avbrutt eksamen og stryk studieåret 2016/17. Oversikt. 


SU uttaler SU tar oversikten til orientering. I framtiden presenteres disse oversiktene som 
orienteringssaker. 


2 Sensurklager. Klagetilbøyelighet, resultater og fordeling. Oversikt. 
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SU uttaler SU tar oversikten til orientering. 


3 Karakterkrav for JUS134-KINA. Ref. SU-sak 74/17 – 3 den 15. november 2017. 
Orientering fra studieadministrasjonen og emneansvarlig. 


SU uttaler SU sier seg tilfreds med orienteringen og har ingen ytterligere merknader. 
Studentrepresentantene ber om at begrunnelsen for karakterkrav – her og generelt – 
kommuniseres til studentene. 
Fakultetet må ha en policy med hensyn til karakterkrav for utveksling, der vi kan påvirke 
det. 
Studentene vil som hovedregel være skeptisk til karakterkrav i de fleste sammenhenger. 


 Vedtakssaker 
Sak 85/17 Evaluering av ordningen med sekstimers eksamen. 


Vedtak Studieutvalget takker for evalueringen og sier seg meget fornøyd med den.  
Studieutvalget ber fakultetsstyret videreføre ordningen for de emnene som ble 
omfattet av vedtaket i sak 85/08 fra 16. desember 2008. 
Studieutvalget ber om å få kompetanse til å vedta seks timers eksamen for andre emner 
enn de som er omfattet i fakultetsstyrets vedtak i 2008, med begrensing som angitt i § 9 
pkt. 2 bokstav d andre punktum i Reglement for Det juridiske fakultet: «Der vedtatte 
endringer har budsjettmessige konsekvenser, må disse være utredet og vedtatt av 
fakultetsstyret før endringene iverksettes.» 


Sak 86/17 Legge ned spesialemner. 
Vedtak SU innstiller overfor fakultetsstyret på at spesialemnene JUS270-2-B Economic Analysis 


of Law (10) og JUS282-2-A International Business Contracts (10) legges ned med 
virkning fra V18. 


Sak 87/17 JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng). Forslag om 
hovedlitteratur. 


Vedtak Hovedlitteratur for JUS397 Masteroppgave forskerlinje (60 studiepoeng) vedtas som 
foreslått. 


Sak 88/17 Begrensing i antall studenter til samme utvekslingsdestinasjon samtidig. Forslag 
fra studieadministrasjonen. 


Vedtak 1. Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet endres som foreslått. Den 
øvre grensen på ti studenter til same universitet i same semester gjøres gjeldende 
fra og med søknadsrunden vår 2018, og gjelder for utveksling fra og med studieåret 
2018/2019. 
Studentene fant ikke å kunne slutte seg til forslaget så lenge det baseres på 
karakterkrav som kriterium, og foreslo å utsette saken til utvelgelseskriterier er 
utredet. 
AVSTEMNING:  
4 stemte for forslaget slik det forelå: Halvard Haukeland Fredriksen, Synne Sæther 
Mæhle, Jan-Ove Færstad, Kjersti Bakke Sørensen. 
3 stemte imot: Øyvind Røed, Lise Carlsen, Erlend Aarli. 


2. Studieutvalget ber om en utredning av mulige utvelgelseskriterier for utveksling der 
det er konkurranse om plassene. 


Sak 89/17 JUS113 Kontraktsrett I. Læringsutbyttebeskrivelse og vurdering. Forslag fra 
emneansvarlig. 


Vedtak 1. Læringsutbyttebeskrivelsen for JUS113 Kontraktsrett I endres som foreslått. 
2. Følgende prøveordning innføres for to år: 


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


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


c. Det kommuniseres til sensorene at kandidatenes evne til å fatte seg i 
korthet skal tillegges vekt ved sensuren. 


d. Emneansvarlig innhenter synspunkter fra Bedre språk, bedre jurister. 
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Sak 90/17 SU sin møteplan V18. Forslag om endring. 
Vedtak 24. januar => 17. januar (uke 3) 


21. februar => 7. mars (uke 10) 
21. mars => AVLYS 
11. april (uke 15) - uendret 
9. mai (uke 19) - uendret 
30. mai (uke 22) - uendret 


  
Eventuelt God jul! 


  
 
 
 
 
Halvard Haukeland Fredriksen  
Leder  Johanne Spjelkavik
 Sekretær  
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UNIVERSITETET I BERGEN     
DET JURIDISKE FAKULTET 


 
REFERAT  


FORSKNINGSUTVALGET  
FREDAG 28. NOVEMBER 2017 KL. 12.30 – 14.45 


 
 
Til stede: Anne Marie Frøseth (leder), Eivind Kolflaath (nestleder), Camilla Bernt, Håvard 
Ormberg, Randi Sæbøe, Magnus Sveberg, Benedicte Røvik, Henning Simonsen (referent).  
Observatør: Gunhild Brubakken t.o.m. punkt 40/17. 
 
 
Saksliste: 
 
36/17 Godkjenning av innkalling, saksliste 


Godkjent. 
 
37/17 Orienteringssaker 
 


- Oversikt over forbruk hittil i 2017: tilskuddsreiser/vit.ass./språkvask  
- Omregningsnøkler for undervisning – oversikt pr. september 2017 
- Utkast til handlingsplan for formidling 


 
Tatt til etterretning. 


 
38/17 Handlingsplan for forskning – utkast til drøfting 
 Vedtak: 


«FU slutter seg til vedlagte forslag til handlingsplan for forskning med følgende 
justeringer:  
Innsatsområde A: Fagmiljø i verdensklassen 
Nytt: 
Delmål: Øke kontakten med det praktiske liv for å fange opp samfunnsrelevante 
problemstillinger og forskningsbehov. 
Aktivitet: Tilby praktikere og organisasjoner deltakelse på arrangementer i relevante 
forskergrupper og på egnede fakultetsseminarer.  
Innsatsområde B: Tverrfaglig satsing 
Presisering: 
Aktivitet: Etablere en ressursgruppe på tvers av fagmiljø på fakultetet, som skal legge 
til rette for og stimulere til tverrfaglig arbeid.  
Endring: 
Aktivitet: Utrede en ordning for emnebanker med tverrfaglige tema, og muligheter 
for veiledere av masteroppgaver fra andre faglige institusjoner. 
Innsatsområde C: Eksternfinansiering 
Presisering: 
Aktivitet: Stimulere til at ansatte får innspill på lovende forskningsideer, og 
kollegatilbakemelding på søknader. Legge til rette for at aktuelle fagpersoner melder 
som evaluatorer til EU-programmer. 
Nytt: 
Delmål: Øke andelen sterke forskningsmiljø som samarbeider med bedrifter og 
offentlig sektor. 
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Aktivitet: utrede muligheter for tilbud av etterutdanning. 
Aktivitet: Tilby praktikere og organisasjoner deltakelse på arrangementer i relevante 
forskergrupper og på egnede fakultetsseminarer.  
 
Ansvarlige 
Aktivitet 1. Fakultetsledelsen, fagmiljø, studieseksjonen. 
Aktivitet 2: Fakultetsledelsen, forskergruppene, fagmiljø. 
 
Innsatsområde D: Forskningssamarbeid og samhandling 
Presisering: 
Aktivitet: Systematisk informasjonsdeling mellom forskergruppene. Et bedre system 
for formidling av informasjon om hvilke arrangementer som planlegges. 
 
Nytt 
Innsatsområde E: Rekruttering av studenter 
Delmål: Øke kontakten mellom forskningsmiljø og studenter 
Aktivitet: utrede muligheten for praksisplasser for flere studenter på tidligere 
studieår. 
Aktivitet: Arrangere kombinerte faglige og sosiale møteplasser i samarbeid med JSU. 
Aktivitet: gi studenter større muligheter til å delta på aktiviteter arrangert av 
forskergruppene eller andre fagmiljø. 
 
Ansvarlige: 
Aktivitet 1: Fakultetsledelsen, studieseksjonen, forsknings- og stabsseksjonen. 
Aktivitet 2: Fakultetsledelsen, forskergruppene, enkeltforskere. 
Aktivitet 3: Prodekan og forsknings- og stabsseksjonen. 
 
 


 
39/17 Retningslinjer for små driftsmidler 
 Vedtak: 


«FU slutter seg til det vedlagte forslaget til retningslinjer for tildeling av små 
driftsmidler, med de endringene som fremkom i møtet.» 


 
40/17 Informasjon for veiledere på ph.d.-nivå 
 Vedtak: 


«Det opprettes en informasjonssamling, basert på e-kurset utarbeidet av den sentrale 
forskningsadministrasjonen, som sendes ut til alle nye hovedveiledere som blir 
oppnevnt, med forventning om at informasjonen blir lest før første møte med 
kandidaten. Veiledere som allerede er oppnevnt får tilsendt informasjonen i egen e-
post, der det bes om at vedkommende setter seg inn i informasjonen.  
Fakultetet gjør foreløpig ingen tiltak for å opprette et obligatorisk kurs for veiledere 
på doktorgradsnivå. 
FU imøteser en grundig revisjon av informasjonssamlingen i løpet av 2018».  


 
 
41/17 Søknad om opptak til organisert forskerutdanning (unntatt offentlighet) 


Vedtak: 
«Forskningsutvalget tilrår at Hallgrim Fagervold tas opp på ph.d.-programmet i 
rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 
Det tas to forbehold: 







 3 


1. at Fagervold og Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz får tilslag på søknad om finansiering 
gjennom ordningen nærings-ph.d. ved Norges Forskningsråd 
2. at samarbeidsavtale mellom Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz og fakultetet inngås. 
 
Halvard Haukeland Fredriksen oppnevnes som hovedveileder.» 
 


42/17 Møteplan første halvår 2018 
Vedtak:  
«FU-møtene for første halvår fastsettes til mandag 22. januar, fredag 23. februar, 
tirsdag 10. april, og torsdag 24. mai.» 
(Vi tar utgangspunkt i kl. 12.30, men andre tidspunkter kan forekomme.) 


 
43/17 Retningslinjer for bruk av forskergruppeledermidler 
(evt.) Vedtak: 


«FU gir sin tilslutning til de foreslåtte retningslinjene for forskergruppeledermidler. FU 
vil be om at bruken av midlene til IT-utstyr følges nøye, for å påse at ikke slik bruk av 
midlene fører til økt press på budsjettet for tilskuddsreiser.» 


 
44/17 Opprettelse av Forskergruppe for skatte- og avgiftsrett 
(evt.) Vedtak: 


«FU tilrår at det opprettes en forskergruppe for skatte- og avgiftsrett ved fakultetet, 
med virkning fra 1. desember 2017, med følgende begrunnelse: 
Ettersom det er mange forskergrupper på fakultetet med varierende aktivitetsgrad, 
ønsker FU å være tilbakeholden med å tilrå opprettelse av nye forskergrupper, før 
man har fått en grundigere gjennomgang av organiseringen av 
forskningsvirksomheten som er bebudet i strategiplanen. I dette tilfellet gjelder det en 
forskergruppe som er naturlig å opprette i forlengelsen av et langvarig strategisk 
arbeid, og som er knyttet til et fagområde som fakultetet i lys av sitt 
samfunnsoppdrag må ha høy kompetanse på både når det gjelder forskning- og 
undervisning. Forholdene ligger nå til rette for en vekst i forskningsmiljøet, både med 
hensyn til finansiering og fagpersoner. Det er av vesentlig betydning at rettsområdet 
ikke naturlig dekkes av noen av de eksisterende forskergruppene.» 


 
 
 
 
Anne Marie Frøseth      Henning Simonsen  
leder        sekretær 
 
 
 
 
 
 







 


Studiekonsulent (førstekonsulent) 100 % vikariat ved Det juridiske fakultet  


Studiekonsulent (førstekonsulent) 100 % vikariat ved Det juridiske fakultet  
Ved Det juridiske fakultet er det ledig eit halvt års vikariat i 100 % stilling som studiekonsulent / førstekonsulent i Studieseksjonen, med 
moglegheit for forlenging. Tiltreding så raskt som mogleg. 
  
Arbeidsoppgåver 
Stillinga omfattar studieadministrative driftsoppgåver for undervisning og eksamen, informasjonsarbeid, saksbehandling av studiesaker og 
evalueringar. Som studiekonsulent har du også kontakt med studentar, vitskapleg tilsette og eksterne undervisarar. 
  
Den som blir tilsett vil primært inngå i seksjonens studieårsgruppe, men kan også få andre studieadministrative oppgåver. 
  
Litt om fakultetet og studieseksjonen 
Det juridiske fakultet er blant dei leiande forskingsmiljøa i Norden innan strafferett, straffeprosess og politirett. Fakultetet har også sterk 
kompetanse innan sentrale formuerettslege fag, forvaltningsrett, internasjonal privatrett, rettsteori og rettsfilosofi. Det 5-årige 
masterprogrammet i rettsvitskap med ca. 2 400 studentar var det nest mest populære av alle utdanningar i Noreg i 2017. Nærare 50 % av 
dei ferdig utdanna juristane frå fakultetet utveksling som del av mastergraden i rettsvitskap. Fakultetet starta ei større digital satsing i 2012 og 
har sidan da tatt i bruk stadig fleire digitale hjelpemiddel som pedagogiske verktøy i utdanninga og til å fremme forskingsformidling. Digital 
eksamen ble innført på alle emne frå hausten 2015, og fakultetet har eit eige lærings- og formidlingssenter. I 2017 fekk fakultetet tildelt 
utviklingsmidlar frå Noregsuniversitetet til prosjektet «Betre språk - betre juristar». 
  
Studieseksjonen bidreg til å utdanne framtidas juristar og ivareta fakultetet sitt samfunnsoppdrag gjennom effektiv, etterrettelig og etisk 
bevisst administrasjon, forvaltning og utvikling. Studieseksjonen følgjer studentane frå rekrutteringsprosess til dei er ferdig utdanna juristar. 
Det inneber mellom anna informasjonsarbeid, studieadministrasjon, saksbehandling, studierettleiing, kvalitetssikring og -utvikling, 
studentmobilitet og internasjonalt samarbeid. Det er eit kontinuerleg fokus på å vidareutvikle kvalitet i studiet og på å forbetre og 
effektivisere interne prosessar og rutinar i seksjonen. Seksjonen yter støtte til fagleg leiing ved fakultetet. Seksjonen tel om lag 18 
medarbeidarar.   
  
For meir informasjon om fakultetet, studieseksjonen og studieprogram, sjå http://www.uib.no/jur 
  
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:  


� Seksjonssjef, studieseksjonen Christine Stoltz Olsvik, mobil: 911 47 401, e-post: christine.olsvik@uib.no  


  
Kvalifikasjonar 


� høgare utdanning, helst på masternivå. Det er ikkje naudsynt med juridiske emne i graden. Kandidatar frå alle relevante fagområde 
blir oppmoda til å søkje  


� relevant praksis. Det er ein føremon med erfaring frå studieadministrativt arbeid, saksbehandling og prosjektarbeid. Erfaring frå 
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organisasjonsarbeid og servicearbeid kan også vere relevant  


� kjennskap til universitets- og høgskulesektoren, samt offentleg forvaltning er ein føremon  


� god administrativ IT-kompetanse  


� kan nytte begge målformer (norsk arbeidsspråk)  


� gode engelskkunnskapar munnleg og skriftleg  


  
Personlege eigenskapar 


� ansvarsbevisst, fleksibel og initiativrik  


� evne til sjølvstendig oppfølging og effektiv gjennomføring av arbeidsoppgåver  


� evne til prioritering og god orden  


� gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  


� evne til å halde hovudet kaldt på travle dagar  


  
Relevant praksis og personlege eigenskapar naudsynte for stillinga vil bli særskild vektlagt. 
  
Vi tilbyr 


� stilling i ein dynamisk organisasjon med fokus på utvikling  


� hyggelege kollegaer og eit godt og inkluderande arbeidsmiljø  


� fleksibel arbeidstid og gode velferdsordningar, mellom anna trening i arbeidstida  


� allsidige oppgåver og sjølvstendig ansvar  


� løn som førstekonsulent etter lønssteg 47 - 53 (p.t. kr. 416 600 - 459 100) (kode 1408/LR 21) i det statlege lønsregulativet, avhengig 
av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan ein vurdere høgare løn  


  
Generell informasjon 
Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga. 
  
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert 
alders- og kjønnssamansetjing. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje 
stillinga. 
  
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga 
ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 
  
Nærare informasjon om tilsettingsprosessen finn du her. 
  


Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding om det. 
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Postdoktor i skatterett  


Postdoktor i skatterett  
Ved Det juridiske fakultet er det ledig ei stilling som postdoktor i skatterett.  
Stillinga er for ein periode på 4 år. 
  
Om prosjektet/arbeidsoppgåver:  


� Den som blir tilsett får eit særleg ansvar for å ta del i utviklinga av eit forskingsmiljø i skatterett ved fakultetet.  


� Temaet for prosjektet skal kunne inngå i eit større forskingsmiljø. Søkjaren skal beskrive utviklingsmoglegheiter for fleire deltema 
som samla kan utgjere ei ramme for fagmiljøet. Planen bør også seie noko om moglege positive effektar den samla forskinga kan 
ha for undervisningstilbodet ved fakultetet på sikt.  


  
Kvalifikasjonar og eigenskapar: 


� Du må ha oppnådd norsk ph.d.-grad i rettsvitskap eller ha tilsvarande utanlandsk utdanning, eller ha levert ph.d.-avhandlinga di til 
vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er godkjend/oppnådd før tilsetjing kan skje.  


� Du må ha gode samarbeidseigenskapar og evne til å bidra til oppbygging av eit godt fagmiljø.  


� Du må kunne undervise pål spesialemna Skatterett I og Skatterett II, som er ein del av femte studieåret på masterprogrammet i 
rettsvitskap.  


� Du må kunne nytte engelsk skriftleg og munnleg.  


� Du må ha gode norskkunnskapar.  


� Røynsle frå Skatteetaten vil bli vektlagt.  


   
Om postdoktorstillinga: 
Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. 
Åremålsperioden for denne stillinga er 4 år, der eitt av åra skal brukast til undervisning. Ingen kan tilsetjast i meir enn éin åremålsperiode 
som postdoktor ved same institusjon. 
  
Du må levere ein prosjektomtale saman med søknaden innan søknadsfristen. Prosjektomtalen skal inngå som del av (vedlegg til) 
arbeidskontrakt for åremålstilsetjinga. Du skal ved tilsetjing kome med framlegg til plan for kvalifiseringsarbeidet som inneheld ein 
framdriftsplan. Ved postdoktorstilling knytt til eksternt finansierte prosjekter, vil fullføring av planen for kvalifikasjonsarbeidet skje i dialog med 
prosjektleiar/senterleiar. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.  
  
Vi kan tilby: 
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� Eit godt og faglig utfordrande arbeidsmiljø  


� Løn etter lønssteg 72-75 (kode 1352/lønsramme 24) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 643.924 - 
686.900 brutto. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.  


� Medlemsskap i Statens pensjonskasse  


� Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)  


� Gode velferdsordningar  


  
Søknaden skal innehalde: 


� Ei kort utgreiing om forskingsinteressene dine og motivasjonen for å søkje stillinga  


� Namn og kontaktopplysningar til to referansepersonar, ein av desse må vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga  


� CV  


� Karakterutskrifter og vitnemål, samt stadfesting på at doktorgradsavhandlinga er levert  


� Relevante attestar  


� Liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)  


� Eventuelle publikasjonar  


� Prosjektomtale  


  
Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge via lenke på denne sida 
merka «Søk stillingen». 
  
  
Generell informasjon: 
Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:  
Prodekan Anne Marie Frøseth, tlf. 55 58 95 49, e-post: Anne.Froseth@uib.no 
eller administrasjonen ved Det juridiske fakultet, tlf. 55 58 96 76, e-post: post@jurfa.uib.no. 
  
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert 
alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett 
funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.  
 
Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga 
ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 
Den som blir tilsett, må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.  
Det kan bli aktuelt å gjennomføre intervju ved tilsetjing i stillinga. 
  
Du finn meir informasjon om tilsetjingsprosessen her. 
  
  
Søknadsfrist: 27. november 2017 


  


Jobbnorge-ID: 144368, Søknadsfrist: 27.11.2017, Intern ID: 2017/13885  


Utlysningstekst (144368).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 1. desember 2017 kl. 15:19 Side 2 / 2











1 
 


 
 


Estetisk utvalg ved UiB 
 


 
         Bergen 28.11 2017 


 


 
Det humanistiske fakultet 
Det juridiske fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det medisinske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Fakultet for kunst, musikk og design 
 
 


 
Kunstnerisk utsmykning 


 
 
Estetisk utvalg ved UiB har ansvar for den kunstneriske utsmykningen av fellesarealer ved UiB, 
både innendørs og utendørs. Se vårt mandat http://www.uib.no/kunst-og-hage/77862/mandat 
 
Universitetsstyret utnevnte i høst nye medlemmer til utvalget. Se http://www.uib.no/kunst-og-
hage/78126/om-estetisk-utvalg Det nye utvalget ønsker å gjøre seg kjent med behovet for nye 
utsmykninger på UiB. Vi ber det enkelte fakultet tenke igjennom dette, og komme med forslag 
til steder som ville ha godt en estetisk oppgradering. Utvalget vil vurdere de ulike behovene 
opp hverandre etter å ha vært på befaring. Innspill kan sendes til undertegnede innen 20. januar 
2018. 
  
  
 


Siri Meyer 
Professor i kunsthistorie 
Leder av Estetisk utvalg 
siri.meyer@uib.no 
 



http://www.uib.no/kunst-og-hage/77862/mandat

http://www.uib.no/kunst-og-hage/78126/om-estetisk-utvalg

http://www.uib.no/kunst-og-hage/78126/om-estetisk-utvalg
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Orienteringssak fakultetsstyret – tall for avbrutt eksamen og stryk 
SU og fakultetsstyret har bedt om en årlig oversikt over tall for avbrutt eksamen og stryk, i den 
hensikt å holde øye med om studentene tilpasser sin eksamensadferd til bestemmelser om 
gjentak av eksamen. 


Vedlagte oversikt ble presentert for SU i møtet den 29. november 2017, der SU tok den til 
orientering. 


Tallene for avbrutt eksamen synes å være avhengig av emne – de er systematisk lave på noen 
emner og systematisk høye på andre.  Variasjon i hvert enkelt emne, kan antakelig best forklares 
med forhold knyttet til den enkelte eksamen – for eksempel at oppgaven har vært overraskende. 
Det er ikke noe ved tallene for 16/17 som påkaller særlig oppmerksomhet. Det gjelder også 
tallene for styrk og for to eller flere forsøk til eksamen. 


Studieåret 13/14 representerte en topp med hensyn til abrutte eksamener, det samlete tallet var 
da 295. Siden da har det blitt redusert hvert år: 250 – 208 – 176. Vi ser samme utvikling med 
hensyn til «to førsøk», i 13/14 hadde vi samlet 1170 slike forekomster, senere har vi hatt 816 – 
797 – 687. For tre eller flere forsøk ser vi ikke samme utvikling, det kan henge sammen med at 
andre forhold ligger til grunn her. I 13/14 hadde vi 262 forekomster, senere har vi hatt 183 – 201 
– 169. Uten en svært grundig undersøkelse av enkelttilfeller her, kan vi ikke trekke noen 
slutninger av tallene for «tre+ forsøk». Det synes å være en viss sammenheng mellom høye tall 
for avbrutt eksamen og høye tall for «tre+ forsøk» - det kan indikere en viss tilpasning til 
gjentaksbestemmelsene, men tallene er så vidt lave at dette neppe kaller på tiltak nå.



mailto:Post@jurfa.uib.no
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Sensurklager: Klagetilbøyelighet, resultater og fordeling. 


Her følger en orientering om sensurklagene for siste studieår, og sammenholdt med tidligere 
studieår. Her er også en detaljert oversikt over fordelingen av klageresultatene. Temaet 
antas å 
være 
aktualisert i 
tilknytning 
til 
Kunnskaps
departeme
ntets 
forslag til 
endring av 
universitets
- og 
høyskolelov
en der det 
tas til orde 
for at 
sensurklag
eresultater 
som 
avviker 
med to 
karakterer 
eller mer, 
skal 
underlegge
s en 
ytterligere 
kvalitetskon
troll. 


Studieutval
get fikk 
oversikten 
presentert i 
sitt møte 
den 29. 
november, 
og tok den 
til 
orientering. 
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Utlysning av faste vitenskapelige stillinger  


 
 
Innledning 
Frem til 2008 kunne ansatte som innleverte doktorgrad til bedømmelse forvente at fakultetet 
utlyste en fast stilling innen aktuelt fagområde. Eventuell bedømmelse for fast tilsetting 
skjedde gjerne i forlengelse av eventuelt oppnådd doktorgrad og med samme komité. En slik 
rekrutteringspolitikk var del av oppbyggingen av fakultetet. Senere har faste stillinger vært et 
knapphetsgode. Utlysning vil i nærmeste tid normalt være avhengig av naturlig avgang, selv 
om fakultetet jobber for en fortsatt oppbygging gjennom å øke antall faste vitenskapelige 
stillinger. I sak 3/17 bestemte styret å «fremme egen sak om prosess for fakultetets 
prioriteringer i forbindelse med utlysing av ledige stillinger som fast ansatt førsteamanuensis 
ved Det juridiske fakultet». Siktemålet med denne saken er å trekke opp retningslinjene som 
fakultetet skal følge ved fremtidige utlysninger av faste vitenskapelige stillinger. Fremdeles vil 
forslag til hver enkelt utlysning legges frem for styret som dermed har det endelige ord med 
tanke på den nærmere innretningen av faste stillinger. 


Bakgrunn 
Etter reglementet for det juridiske fakultet skal styret foreta tilsetting i faste vitenskapelige 
stillinger (§ 1). For en forsknings- og utdanningsinstitusjon er de ansatte virksomhetens 
viktigste ressurser, og tilsetting i faste stillinger ved fakultetet er blant de mest avgjørende 
strategiske disposisjonene styret kan gjøre. Erfaringsvis blir ansatte ved fakultetet i sine 
stillinger frem til pensjonsalder, hvilket forsterker langtidsvirkningene av de valgene som 
gjøres i forbindelse med utlysning og tilsetting. 


Tidligere (før 2009) utlyste fakultetet stillinger som professor med tanke på at fast ansatte i 
førstestilling kunne søke disse for å bli vurdert for professorkompetente. Senere har 
fakultetet lyst ut stilling som førstestilling, og førsteamanuensiser har så kunnet søke opprykk 
etter reglene om til professor (se forskrift (9. september 2006 nr. 129) om ansettelse og 
opprykk i undervisnings- og forskerstillinger).  


Fakultetet har ikke i nyere tid gått ut med en helt generell utlysing av førstestilling. Den 
nærmere innrettingen har blant annet vært gjort for å dekke opp særskilte fagområder hvor 
fakultetet har dårlig undervisningskapasitet, eller ut fra overordnede strategier som tilsier en 
spesiell spissing. Hvilken kompetanse som tilføres fakultetet ved den nye tilsettingen har 
betydning både for undervisningen og forskningen ved fakultetet. 


Fakultet har i dag 37 professorer, 5 professor II, 11 førsteamanuenser, 1 førsteamanuens II, 
30 stipendiater, 3 forskere, 3 post.doc (én av disse avsluttes ved årsskiftet) og 30 
teknisk/administrative stillinger. I tillegg er én fast vitenskapelig stilling utlyst og under 
bedømmelse. 


Dato: 17.10.2017 
Arkivsaksnr: 2017/12930-


GUBRN 


Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
78/17 
31.10.2017 


Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Ved utlysning av faste vitenskapelige stillinger har praksis variert noe, men fakultetet har i 
nyere tid søkt å danne seg å danne seg et bilde av forsknings- og undervisningsbehovet ved 
å involvere forskergruppene og/eller de kursansvarlige. Ved siste utlysning sendte 
administrasjonen en henvendelse til de ansvarlige for de obligatoriske emnene på 
masterstudiet (9. august 2017) og til lederne av forskergruppene (11. august 2017).  


Fakultetet har utarbeidet veiledning for søkere til førsteamanuensisstilling og veiledning for 
bedømmelseskomité til førsteamanuensisstilling (begge vedtatt av fakultetsstyret 23. mars 
2010). 


Dekan og fakultetsdirektørs merknader 
Når fakultetet skal rekruttere faste vitenskapelig ansatte må innrettingen av stillingen skje ut 
fra fakultetets behov knyttet til undervisning og forskning. Denne vurderingen må skje både 
ut fra et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Dagens undervisningsbehov er knyttet til den 
gjeldende studieordningen, som i fremtiden kan bli avløst av en ordning som inneholder en 
annen fagportefølje. Forskningsbehovene vil være knyttet til dagens rettsområder, men det 
kan også være ønskelig å utvikle nye fag.  


En kommer ikke utenom at en bedømmelse må skje på bakgrunn av de vitenskapelige 
arbeidene som søkerne allerede har skrevet. Samtidig er utlysninger fremtidsrettet. 
Fakultetet må derfor kunne formulere utlysningstekster som angir en forventning om hvilke 
områder som søkerne vil arbeide med ved en fast tilsetting. Dermed vil innrettingen sikre at 
fakultetet får ansatte som faktisk tar undervisning og forsker på områder hvor fakultetet 
trenger en styrking. 


For å avklare hvilke behov fakultetet har innenfor forskning og undervisning vil en derfor i 
fremtiden også innhente uttalelse fra de kursansvarlige og forskergruppelederne i forkant av 
utlysning av faste stillinger. Samtidig kan det være aktuelt å trekke inn andre grupper eller 
finne andre måter å involvere fagmiljøene på. Dekan og fakultetsdirektør ber derfor styret om 
synspunkt på mulige alternativer i så måte.  


I tillegg må fakultetet selv lage en oversikt over undervisningsbehovet i forkant av hver enkelt 
utlysning. Det er da særlig aktuelt å se på i hvilken grad undervisningen på de enkelte 
kursene tas av interne lærekrefter eller av eksterne. Siste års erfaring vil være et 
utgangspunkt, selv om en må ta høyde for at enkeltår kan representere unntak, for eksempel 
på grunn av forskningstermin eller stipendiater som går inn i avslutningsfasen. Dessuten må 
bebudet avgang inngå i vurderingen av undervisnings- og forskningsbehov. På tilsvarende 
måte må fakultetet i forkant av utlysninger vurdere hvilke etablerte forskningsfelt som er 
sårbare og hvor det eventuelt er behov for å utvikle nye områder. En kan også tenke seg at 
fakultetet ønsker en ytterligere oppbygging av områder hvor en allerede står sterkt, for 
eksempel med sikte på søknader om senter for fremragende forskning eller lignende. 


Fakultetets undervisningsbehov er i første rekke knyttet til de obligatoriske emnene på 
masterstudiet. Valgemnene kommer i en annen stilling. Skulle fakultetet mangle 
undervisningskrefter på enkelte valgemner, kan disse legges ned. Samtidig har fakultetet et 
ansvar for at den totale porteføljen av valgemner gir studentene et attraktivt 
undervisningstilbud. Utgangspunktet må derfor være at utlysninger er knyttet til fakultetets 
behov for undervisningskrefter på de obligatoriske fagene, men det kan være behov for å 
styrke valgemner. Dette vil typisk være valgemner som er viktige for fakultetet, for eksempel 
for å gi et tilbud på engelsk til innreisende utvekslingsstudenter eller fordi fagområdene er en 
del av fakultetets profil.  
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Utlysninger må også ta hensyn til fakultetets strategiplan (2016–2022). Fakultetets 
strategiplan utpeker ikke særskilte rettsområder, men viser videre til de tre strategiske 
forskningsområdene for UiB. Disse er marin forskning, forskning innen klima og 
energiomstilling og forskning knyttet til de store samfunnsutfordringene. Utlysninger av faste 
vitenskapelige stillinger må ta hensyn til den faglige innrettingen som her er pekt ut av 
universitetet og fakultetet. Samtidig sammenfaller disse satsingsområdene bare til en 
begrenset grad med de fagfeltene som i fag utgjør de obligatoriske emnene på dagens 
studieordning, og en eventuell studierevisjon vil ventelig ikke medføre store endringer her. 
Dessuten er strategiplanen knyttet til en begrenset tidshorisont, mens faste stillinger her et 
lenger tidsperspektiv.  Dekan og fakultetsdirektør ber om synspunkter på i hvilken grad det vil 
være aktuelt med utlysninger som tar sikte på å styrke de strategiske satsingsområdene. 


De siste årene har fakultetet presisert i utlysningsteksten at «Det vil (vidare) bli lagt stor vekt 
på om søkjaren har generell kompetanse innafor fag som inngår i fakultetet sitt 
masterstudium». Søkeren skal også gjøre rede for planene sine for undervisning på 
mastergradsprogrammet og knytte det opp mot planene sine for forskingsaktiviteten. Dekan 
og fakultetsdirektør ber om styrets synspunkter på om fakultetet også i fremtiden bør gi slike 
føringer i utlysningsteksten, eventuelt om det ved enkeltutlysninger kan være aktuelt å 
fremheve valgemner hvor fakultetet ønsker en styrkning.  


I tillegg til de tematiske satsingsområdene, har fakultet som strategisk målsetting i større 
grad enn tidligere å satse på tverrvitenskapelig orientering. Søkere til faste vitenskapelige 
stillinger vil være i starten av sin forskningskarriere. Et krav om at søkerne allerede har 
dokumentert tverrvitenskapelig orientering vil kunne føre til en uheldig innsnevring av 
søkermassen. Dekan og fakultetsdirektør ber om synspunkter på om fakultetet ved utlysning 
på enkeltområder vil kunne ta inn et krav om tverrvitenskapelig orientering. 


Ved tidligere utlysninger har fakultetet fremhevet i utlysningen at undervisningsspråket til 
vanlig er norsk, og det er stilt som krav at den som blir ansatt kan undervise på norsk eller et 
annet skandinavisk språk innen to år etter ansettelsen. Et slikt krav må ses i sammenheng 
med at fakultetets undervisningsbehov i første rekke er knyttet til de obligatoriske emnene på 
masterstudiet. Dermed vil fakultetet i fremtiden normalt også stille opp et slikt krav. Imidlertid 
kan en unntaksvis tenke seg særlige behov knyttet til de engelskspråklige valgemnene. 
Ifølge fakultetets «Veiledning for bedømmelseskomite til førsteamanuensisstilling» (2010) må 
minst ett arbeid «gi en dyptgående analyse med grunnlag i norske rettskilder, eller som fra 
folkerettslige eller andre internasjonale rettskilder kaster lys over spørsmål med betydning for 
Norge». Dette kravet må ses i sammenheng med undervisningsspråket. Fakultetet har et 
ønske om å utvikle den internasjonale orienteringen. Ved enkeltutlysninger kan det derfor 
være ønskelig å lempe på kravet til undervisningsspråk og krav om tidligere nasjonal 
forskningsorientering for å oppnå en bredere søkermasse, og dekan og fakultetsdirektør ber 
om styrets synspunkter i så måte. 


Universitetet sentralt har som uttalt målsetting å øke ekstern finansiert virksomhet (bidrags- 
og oppdragsfinansiert aktivitet: BOA). Da fakultetets økonomiske situasjon var tema i 
universitetsstyret (sak 142/16), påla styret «Det juridiske fakultet å styrke arbeidet med å øke 
BOA-inntekter og etter- og videreutdanningstilbudet». Også uavhengig av universitetsstyrets 
pålegg, ville det vært ønskelig for fakultetet å styrke BOA-aktiviteten siden fakultetet da kan 
oppnå vekst uavhengig av eventuell økning av grunnbevilgningen. På samme måte som ved 
tverrvitenskapelig orientering vil et krav om dokumentert BOA-aktivitet kunne føre til en 
uheldig innsnevring av søkermassen. Imidlertid bør fakultetet kunne fremheve at BOA-
aktivitet i fremtiden er ønskelig. Ved utlysning på enkeltområder vil det kunne være et krav 
om dokumentert BOA-aktivitet. En kan også tenke seg at endring av veiledningen til søkerne 
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hvor de bes å redegjøre for mulig BOA-aktivitet i fremtiden. Dekan og fakultetsdirektør ber 
styret om synspunkter på om BOA-aktivitet bør inngå som element i utlysninger i fremtiden 
og på hvilken måte. 


Den nærmere faglige innrettingen ved utlysning av faste stillinger må ses i sammenheng 
med hvilke kandidater som kan være aktuelle søkere. Fakultetet ønsker best mulig 
kvalifiserte søkere og må rekruttere også utenom egne rekker. Samtidig har fakultetet et 
særskilt ansvar for de som har midlertidige stillinger ved fakultetet, eller som nylig har avlagt 
doktorgrad her. For fakultetet er det ønskelig at flere «interne» er aktuelle søkere når det 
lyses ut faste stillinger. 


Stillingsbeskrivelsene må være så åpne at de åpner for reell konkurranse blant potensielle 
søkere, uaktet om de har bakgrunn fra fakultetet eller er eksterne. Samtidig kan ikke 
stillingsbeskrivelsene være så vidtfavnende at de søkes av personer med så ulik 
fagbakgrunn at det er vanskelig å sette sammen en bedømmelseskomité som kan foreta en 
vurdering hvor søkerne stiller på like vilkår.   


Dekan og fakultetsdirektør vil komme tilbake med en egen sak om endring av veiledning til 
søkere til faste vitenskapelige stillinger og veiledning til bedømmelse av faste vitenskapelige 
stillinger basert på de synspunktene som kommer frem under styrebehandlingen av denne 
saken. 


På denne bakgrunn inviterer dekan og fakultetsdirektør fakultetsstyret til følgende  
 
 
Forslag til vedtak: 


 
«Utlysning av faste vitenskapelige stillinger skal skje med utgangspunkt i de føringene som 
ligger i dette notatet, supplert med de synspunktene som kom frem i styremøtet.» 


 
 


   
 
 
 
 


Karl Harald Søvig  
dekan Øystein L. Iversen 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
Vedlegg 


1. Utlysningstekst for fast stilling utlyst med søknadsfrist 27. september 2017. 
2. Veiledning til søkere til faste vitenskapelige stillinger. 
3. Veiledning til bedømmelse av faste vitenskapelige stillinger.







 


Førsteamanuensis i rettsvitskap (formuerett)  
Ved Det juridiske fakultet er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i rettsvitskap med kompetanse i formuerett. Det vil bli lagt særleg 
vekt på kompetanse i kontraktsrett. 
  
Det juridiske fakultet har 37 professorar, 5 professor II, 11 førsteamanuensar, 1 førsteamanuens II, 30 stipendiatar, 3 forskarar, 3 post.doc 
og 30 teknisk-administrativt tilsette i faste og mellombelse stillingar. Fakultetet har om lag 2300 studentar. Av desse er om lag 200 
innreisande utvekslingsstudentar. Nærare opplysningar om fakultetet finn du på heimesida vår: http://www.uib.no/jur. 
  
Ved fakultetet blir det undervist til graden master i rettsvitskap og ph.d.-graden. 
Undervisningsspråket er til vanleg norsk. Det blir kravd at den som blir tilsett kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan 
to år etter tilsetjinga. 
  
For å bli tilsett, må søkjaren ha mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande juridisk utdanning og norsk doktorgrad i rettsvitskap eller 
tilsvarande rettsvitskapleg kompetanse. 
  
Søkjarar må dokumentere generell rettsvitskapleg kompetanse. Minst eitt arbeid må gje ei djuptgåande analyse med grunnlag i norske 
rettskjelder, eller som frå folkerettslege eller andre internasjonale rettskjelder kaster lys over spørsmål av betydning for norsk rett. 
  
Det vil òg bli lagt vekt på personlege eigenskapar. Søkjarane må ha gode samarbeidseigenskapar og evne til å bidra til oppbygging av eit 
godt fagmiljø. I søknaden skal søkjaren gjere greie for sine mål for forskingsaktiviteten og for sin deltaking i forskingsverksemnda ved 
fakultetet. 
  
Ein sakkunnig komité skal vurdere søkjarane sine kvalifikasjonar. I vurderinga vil hovudvekta bli lagt på dei innleverte vitskaplege arbeida og 
kompetanse i formuerett, særleg kontraktsrett. Den som blir tilsett i stillinga, skal ha eit særleg ansvar for undervisning og forsking i 
kontraktsrett og dei delar av formueretten der fakultetet manglar undervisnings- og forskingskompetanse. Det vil vidare bli lagt vekt på om 
søkjaren har generell kompetanse innafor fag som inngår i fakultetet sitt masterstudium. 
  
Det vil dessutan bli lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjonar, erfaring med undervisning som byggjer på problembasert læring, erfaring frå 
populærvitskapleg formidling, relevant praksis, fagpolitisk og administrativt arbeid. Vi viser elles til dei generelle reglane ved universitetet om 
at innanfor si normale arbeidsplikt og faglege kompetanse kan den som blir tilsett også bli pålagt undervisning, rettleiing og 
eksamensarbeid utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 
  
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som blir tilsett vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing. 
  
Normalt vil nærare 50% av arbeidstida vere sett av til forsking og forskingsrelatert verksemd, og nærare 50% av arbeidstida til undervisning 
og undervisningsrelatert verksemd (m.a. rettleiing og eksamen) og resten til administrativ verksemd. 
  
Den som blir tilsett, må vere villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innan sitt eige fag og for universitetet som heilskap. 
  
Løn etter lønssteg 72-77 (kode 1011/LR24), i lønsregulativet til staten. Dette utgjer for tida kr 650 200- kr 722 400. Frå bruttoløna blir det trekt 
pliktig innskot til Statens Pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn. 
  


 


Universitetet i Bergen 


Det juridiske fakultet  
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Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om 
søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 
  
Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert 
alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og nedsett 
funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til ei kvar tid gjeld for 
stillinga. 
Utfyllande opplysningar om stillinga og om prosjektet kan ein få ved å vende seg til dekan Karl Harald Søvig, e-post: karl.sovig@uib.no. 
  
Søkjarar må oppgje dei arbeida eller delar av arbeida som det skal leggjast særleg vekt på ved vurderinga. Desse bør ikkje vere fleire enn 
10. 
  
Søknad og CV skal sendast elektronisk via linken på denne sida «Søk denne stilling» til Universitetet i Bergen 
Kopiar av vitnemål og attestar, vitskaplege arbeid og ei liste over desse (i alt 3 eksemplar/sortert i 3 like bunkar) sendast til Universitetet i 
Bergen, Det juridiske fakultet, Postboks 7806, 5020 Bergen innan søknadsfristen. Dersom ein har dokument og arbeid tilgjengeleg 
elektronisk, kan dette og lastast opp i JobbNorge. 
  
Dei vitskaplege arbeida og vitnemål må vere på eit skandinavisk språk eller engelsk. Vitskaplege arbeid på andre språk kan godkjennast 
etter særskild søknad innan søknadsfristen. Omsetjingar av vitnemål og vitskaplege arbeid må sendast fakultetet innan søknadsfristen. 
Innleverte vitskaplege arbeid blir ikkje returnert med mindre søkjaren ber om dette i søknaden. 
Søknaden må dessutan innehalde namn og kontaktopplysningar til referanse som kan stadfeste korleis søkjaren fungerer i 
undervisningssamanheng. 
  
Det vil bli nytta intervju, og det kan bli nytta prøveforelesing i tilsettingsprosessen. 
  
Det blir elles vist til rettleiing for søkjarar på webadresse: https://www.uib.no/jur/om-fakultetet/reglement-og-retningslinjer. 
  
Søknaden skal merkast: 2017/10930 


Jobbnorge-ID: 141946, Søknadsfrist: 27.09.2017, Intern ID: 2017/10930  
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Veiledning for søkere til førsteamanuensisstilling 
 


Fakultetet takker for Deres interesse for den utlyste stillingen som førsteamanuensis. 
I tillegg til opplysningene i utlysning med stillingsomtale, vil fakultetet informere om følgende: 


 


1) SØKNADENS FORM OG INNHOLD 


Bruk elektronisk søknadsskjema i Jobbnorge. Søknad må inneholde opplysninger om: 
personalia, utdanning, arbeidserfaring, vitenskapelig virksomhet, forskningsveiledning, 
undervisningserfaring, populærvitenskapelig virksomhet og administrativ erfaring og en kort 
framstilling av den vitenskapelige produksjon. 


De skriftlige arbeidene skal oppføres kronologisk med overskrift over sidetall og evt. 
medforfattere. Inndelingen foretas i følgende kategorier: 


a. Gradsavhandlinger, monografier 
b. Publikasjoner i referee-betjente vitenskapelige tidsskrifter 
c. Publiserte bokverk/bokkapitler 
d. Publikasjoner i fagtidsskrifter uten referee-tjeneste 
e. Publiserte oversiktsframstillinger (oversiktsartikler, resymé, utdrag osv.) 
f. Framstillinger av andres arbeid (bedømmelser, anmeldelser, vurdering av innstillinger 


o.l.) 
g. Publiserte populærvitenskapelige framstillinger, upubliserte undervisningskompendier 


og utredninger 
h. Forskningsrapporter i f.eks. intern rapportserie 
i. Annen skriftlig produksjon 


Innleverte vitenskapelige arbeid blir ikke returnert med mindre søkeren i søknaden ber om 
det. 


 


2) HOVEDOMRÅDER AV KVALIFIKASJONER SOM SKAL VURDERES 


a. Vitenskapelige kvalifikasjoner 


Søkeren må tydelig avmerke de vitenskapelige arbeidene (opp til 10) som anses som viktigst 
i produksjonen, og en separat liste vedlegges. Bedømmelseskomiteen har anledning til å 
konsentrere seg om en særlig grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene. 


Doktoravhandling sees i denne sammenheng som ett vitenskapelig arbeid, enda om den 
består av flere sammenhengende arbeid. 


Det vil lette bedømmelseskomiteens arbeid om søkeren gir en kort framstilling av sin 
vitenskapelige løpebane og aktivitet, med særlig vekt på de utvalgte arbeidene. 
Framstillingen begrenses til 2 sider. 


For å kvalifisere til mellomstilling må søkeren legge fram egne vitenskapelige arbeid av god 
kvalitet. Arbeidene må inneholde selvstendige bidrag innen rettsvitenskap. For å bli tilkjent 
kompetanse som førsteamanuensis må søker ha norsk doktorgrad i rettsvitenskap eller 
tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller rettsvitenskapelig kompetanse på tilsvarende nivå 
dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 
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Arbeidene bør være publisert, fortrinnsvis i tidsskrifter med fagfellevurdering, på forlag med 
fagfellevurdering eller i gradsbedømt monografi – eller klart være av en slik kvalitet at de 
kvalifiserer for slik offentliggjøring og utbredelse. 


Primærforfatterskap vil i alminnelighet telle mer enn sekundærforfatterskap. 


Søkeren må derfor selv angi sin innsats i evt. fellesarbeid eller henvise til en kontaktperson 
som kjenner arbeidene og søkeren, og som den sakkyndige komiteen kan kontakte. 


Den sakkyndige komiteen vil også vektlegge evne til å utvikle og gjennomføre 
forskningsprosjekter, samarbeid i grupper, gjerne på tvers av faglige skillelinjer samt evne til 
å skape kontakt i det internasjonale forskningsmiljø. 


I tillegg til å bedømme den samlede vitenskapelige produksjon skal det legges vekt på 
søkerens forskningsaktivitet de siste 5 – 10 årene. Det skal legges vekt på om søkerens 
faglige aktivitet den siste tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang. 


Det skal legges vekt på utadrettet faglig virksomhet. Det er søkers ansvar å kunne 
dokumentere sin kompetanse slik at den gir grunnlag for kvalitativ vurdering (avholdte 
foredrag, publiserte arbeid osv.). 


b. Pedagogiske kvalifikasjoner 


Pedagogisk basisutdanning er et krav for å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis. 
Dersom kravet ikke er oppfylt ved tilsetting vil den tilsatte få tilbud om opplæring. 


Søkeren bør ha undervisningserfaring innenfor stillingens fagområde. 


Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelige og pedagogisk 
kompetanse. Men i begge fall er det søkerens ansvar å dokumentere sine kvalifikasjoner, 
også slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering. 


Bedømmelseskomiteen vil vurdere ut fra følgende sjekkliste: 


1. Pedagogisk utdanning 
Kurs i universitetspedagogikk, praktiske pedagogisk utdanning, universitetsutdanning 
pedagogikk eller i tilgrensende fag, lærerprøve, etterutdanningskurs 
Dokumentasjon: vitnemål, kursbevis 
 


2. Evalueringsrapporter 
Dokumentasjon: Rapporter om studie- og undervisningsevaluering som omfatter 
søkerens undervisning omtales og vedlegges. Både fremgangsmåtene og resultatene 
bør omtales og vurderes. 
 


3. Undervisning, veiledning, eksamensarbeid 
Undervisningsformer: Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, 
fjernundervisning o.a. 
Veiledning: master-/hovedoppgaver, forskerutdanning o.a. 
Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur. 
Dokumentasjon: kursplaner, kursbeskrivelser, attester osv. 
 


4. Egne pedagogiske publikasjoner, kompendier og undervisningsmateriell 
Dokumentasjon: Hvis materialet er omfattende legges bare et representativt utvalg 
ved søknaden. Resten kan nevnes på en oversiktsliste. 
 


5. Forsøks og utviklingsarbeid 
Deltaking i pedagogisk forsøk og utviklingsarbeid (med sikte utover egne kurs). 
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Bidrag til felles pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø. 
Dokumentasjon: Planer, rapporter, attester mv. 
 


6. Mottatte priser for undervisning 
Dokumentasjon: mottatte priser med begrunnelse 
 


c. Administrativ erfaring 


Ved vurdering av søkerne skal det også legges vekt på administrativ erfaring og kompetanse 
av forskjellig slag. Blant de viktigste momenter som bør vektlegges her er deltakelse i råd, 
utvalg, komiteer som arbeider innen forsknings- og utdanningsspørsmål på institutt-
/fakultetsnivå, ev universitetsnivå, forskningspolitiske engasjement, internasjonalt nivå (for 
eksempel FN-oppnevnte ekspertgrupper), administrasjon av større multinasjonale 
forskningsavtaler, administrasjon av forskningsprosjekter mv. 


d. Populærvitenskapelig virksomhet 


Dokumentert og god populærvitenskap kan også vektlegges. Det kan videre legges vekt på 
den populærvitenskapelige virksomhet dokumentert ved avholdte foredrag eller publiserte 
arbeid. 


e. Relevant praksis 


Det skal legges vekt på relevant praksis. Ved øremerking av stilling kan relevant praksis 
innenfor det øremerkede fagområdet bli utslagsgivende ved rangering av ellers likeverdige 
søkere 


 


3) SAMLET VURDERING OG RANGERING. VEKTLEGGING AV KVALIFIKASJONER 


Fakultetet har utarbeidet en egen veiledning for bedømmelseskomiteen. I den samlete 
vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelige kvalifikasjoner som et ubetinget krav. 
Søkernes pedagogiske kompetanse/ undervisningserfaring skal også omtales og vurderes. 
At en søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller administrativt arbeid, 
medfører likevel ikke reduserte krav til vitenskapelig kompetanse. I rangeringen av søkere 
som står tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig virksomhet, blir de øvrige kvalifikasjoner 
utslagsgivende. 


 


Veiledningen ligger på internett - lenke 



http://www.uib.no/jur/21830/veiledning-s%C3%B8kere-til-f%C3%B8rsteamanuensisstilling
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Veiledning for bedømmelseskomite til førsteamanuensisstilling 
 


Veiledning for den sakkyndige komité ved bedømmelse av søkere til stilling som 
førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.  


  


1) BAKGRUNN / GRUNNLAGSDOKUMENTER 


Det juridiske fakultet har utarbeidet en veiledning for den sakkyndige komité for bedømmelse 
av vitenskapelige mellomstillinger. Veiledningen som følger nedenfor ble vedtatt av 
fakultetsstyret 23.03.10. 


Følgende dokumenter er grunnlag for den sakkyndige komités arbeid: 


• ”Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger” jf. Lov av 1. 
april 2005 om universitet og høyskoler § 6-3(6) 


• ”Midlertidige regler om fremgangsmåten ved tilsetting i vitenskapelige 
mellomstillinger” Regelsamlingen til UIB 


• Utlysningstekst som også inkluderer stillingsomtale. 
 


2) HOVEDOMRÅDER AV KVALIFIKASJONER SOM SKAL VURDERES 


a. Vitenskapelige kvalifikasjoner 


Sammen med søknaden skal det følge en fullstendig liste over søkerens vitenskapelige 
arbeid. Søkeren skal i sin søknad selv peke på de vitenskapelige arbeidene som anses 
viktigst i produksjonen (opp til 10). Alle utpekte arbeid må være blant de som sendes inn for 
bedømmelse. Den sakkyndige komité har anledning til å konsentrere seg om en særlig 
grundig vurdering av disse utvalgte arbeidene. Den øvrige produksjonen kan også vurderes 
for å avdekke om søkerens forskning har den nødvendige bredde, eller for å avklare 
rangeringen avsøkerne. Vitenskapelige arbeid som er vedlagt søknaden skal bare sendes i 
retur til fakultetet dersom søkeren i søknaden har bedt om å få dem i retur. 


Søkeren må dokumentere generell rettsvitenskapelig kompetanse med skriftlige arbeid innen 
privatrett, offentlig rett, internasjonal rett eller allmenn rettsteori. Minst ett arbeid må gi en 
dyptgående analyse med grunnlag i norske rettskilder, eller som fra folkerettslige eller andre 
internasjonale rettskilder kaster lys over spørsmål med betydning for Norge. 


For å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis må søkeren legge fram vitenskapelige 
arbeid av god kvalitet. Arbeidene må inneholde selvstendige bidrag innen rettsvitenskap. 


For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis må søker ha norsk doktorgrad i 
rettsvitenskap eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller rettsvitenskapelig kompetanse på 
tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 


Arbeidene bør være publisert, fortrinnsvis i tidsskrifter med fagfellevurdering, på forlag med 
fagfellevurdering eller i gradsbedømt monografi – eller klart være av en slik kvalitet at de 
kvalifiserer for slik offentliggjøring og utbredelse. Primærforfatterskap vil i alminnelighet telle 
mer enn sekundærforfatterskap. 


Den sakkyndige komiteen skal også vektlegge evne til å utvikle og gjennomføre 
forskningsprosjekter, samarbeid i grupper, gjerne på tvers av faglige skillelinjer samt evne til 
å skape kontakt i det internasjonale forskningsmiljø. 
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I tillegg til å bedømme den samlede vitenskapelige produksjon skal det legges vekt på 
søkerens forskningsaktivitet de siste 5 – 10 årene. Det skal legges vekt på om søkerens 
faglige aktivitet den siste tid har vist stigning, stagnasjon eller tilbakegang. 


Det skal legges vekt på utadrettet faglig virksomhet. Det er søkers ansvar å kunne 
dokumentere sin kompetanse slik at den gir grunnlag for kvalitativ vurdering (avholdte 
foredrag, publiserte arbeid osv.). 


b. Pedagogiske kvalifikasjoner 


Pedagogisk basisutdanning er et krav for å kvalifisere til stilling som førsteamanuensis. 
Dersom kravet ikke er oppfylt ved tilsetting vil den tilsatte få tilbud om opplæring. 


Søkeren bør ha undervisningserfaring innenfor stillingens fagområde. 


Dokumentasjon og kriterier vil være noe forskjellig for vitenskapelige og pedagogisk 
kompetanse. Men i begge fall er det søkerens ansvar å dokumentere sine kvalifikasjoner, 
også slik at det gir grunnlag for kvalitativ vurdering. 


Følgende sjekkliste vil gjøre kontroll, beskrivelse, og sammenligning av søkernes 
kompetanse mer oversiktlig: 


1. Pedagogisk utdanning 
Kurs i universitetspedagogikk, praktiske pedagogisk utdanning, universitetsutdanning 
pedagogikk eller i tilgrensende fag, lærerprøve, etterutdanningskurs 
Dokumentasjon: vitnemål, kursbevis 
 


2. Evalueringsrapporter 
Dokumentasjon: Rapporter om studie- og undervisningsevaluering som omfatter 
søkerens undervisning omtales og vedlegges. Både fremgangsmåtene og resultatene 
bør omtales og vurderes. 
 


3. Undervisning, veiledning, eksamensarbeid 
Undervisningsformer: Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner, øvinger, 
fjernundervisning o.a. 
Veiledning: master-/hovedoppgaver, forskerutdanning o.a. 
Deltaking i eksamener og andre former for vurdering av studenter, sensur. 
Dokumentasjon: kursplaner, kursbeskrivelser, attester osv. 
 


4. Egne pedagogiske publikasjoner, kompendier og undervisningsmateriell 
Dokumentasjon: Hvis materialet er omfattende legges bare et representativt utvalg 
ved søknaden. Resten kan nevnes på en oversiktsliste. 
 


5. Forsøks og utviklingsarbeid 
Deltaking i pedagogisk forsøk og utviklingsarbeid (med sikte utover egne kurs). 
Bidrag til felles pedagogisk kompetanseutvikling innen eget fagmiljø. 
Dokumentasjon: Planer, rapporter, attester mv. 
 


6. Mottatte priser for undervisning 
Dokumentasjon: mottatte priser med begrunnelse 
 


c. Administrativ erfaring 


Ved vurdering av søkerne skal det også legges vekt på administrativ erfaring og kompetanse 
av forskjellig slag. Blant de viktigste momenter som bør vektlegges her er deltakelse i råd, 
utvalg, komiteer som arbeider innen forsknings- og utdanningsspørsmål på institutt-
/fakultetsnivå, ev universitetsnivå, forskningspolitiske engasjement, internasjonalt nivå (for 
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eksempel FN-oppnevnte ekspertgrupper), administrasjon av større multinasjonale 
forskningsavtaler, administrasjon av forskningsprosjekter mv. 


d. Populærvitenskapelig virksomhet 


Dokumentert og god populærvitenskap kan også vektlegges. Det kan videre legges vekt på 
den populærvitenskapelige virksomhet dokumentert ved avholdte foredrag eller publiserte 
arbeid. 


e. Relevant praksis 


Det skal legges vekt på relevant praksis. Ved øremerking av stilling kan relevant praksis 
innenfor det øremerkede fagområdet bli utslagsgivende ved rangering av ellers likeverdige 
søkere 


f. Særlige forhold 


Retningslinjene som er gitt ovenfor er ment å dekke de aller fleste bedømmelser av 
førsteamanuensisstillinger. Dersom det er tvil om en ellers godt kvalifisert søker kan 
gjennomføre undervisning på det foreskrevne språk, kan komiteen foreslå at søkeren 
avlegger en praktisk prøve på sin undervisningsferdighet. 


 


3) SAMLET VURDERING OG RANGERING 


I den samlede vurdering skal hovedvekten legges på vitenskapelige kvalifikasjoner som et 
ubetinget krav. Søkernes pedagogiske kompetanse skal også omtales og vurderes. At en 
søker har spesielt høy kompetanse innen undervisning eller administrativt arbeid medfører 
likevel ikke reduserte krav til vitenskapelig kompetanse. I rangeringen av søkere som står 
tilnærmet likt med hensyn til vitenskapelig virksomhet, blir de øvrige kvalifikasjoner 
utslagsgivende. 


Komiteen skal gi en veiledende vurdering og stille de (normalt 3) best kvalifiserte søkerne i 
rekkefølge når det er så mange kompetente søkere. Praktisk-pedagogisk kompetanse kan 
være utslagsgivende ved rangering av søkere som står tilnærmet likt med hensyn til 
vitenskapelig kompetanse. Dersom søkere av begge kjønn har tilnærmet likeverdig 
kompetanse må dette fremgå klart av vurderingen (jf. regler om kjønnskvotering i 
Personalreglementet for vitenskapelige stillinger). 


Komiteens leder er ansvarlig for at komiteens innstilling er i samsvar med retningslinjene. 


 


4) BEDØMMELSENS FORM 


Komiteen skal redegjøre for søkernes akademiske kompetansenivå, samt rangere de mest 
kompetente søkerne. Komiteens innstilling skal utformes etter følgende punkter: 


1. Redegjøre for komiteens formelle grunnlag for vurderingene; forskrifter, gjeldende 
regler fra Regelsamlingen til UiB, utlysningstekst, stillingsomtale, veiledninger osv. 
som er grunnlaget for komiteens arbeid. 
 


2. Hver søker gis en kort omtale med hensyn til utdanning, vitenskapelige 
kvalifikasjoner, og yrkeserfaring. I omtalen skal det oppgis antall innleverte 
publikasjoner, (med titler og eventuelle medforfattere), samt publiseringskanal. 
Omtalen av hver av søkerne avsluttes med konklusjon om hvorvidt søkeren er 
kvalifisert for stillingen og om vedkommende hører til blant de best kvalifiserte. 
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3. Den sakkyndige komité gir så en mer grundig omtale av hver av de 3-5 best 
kvalifiserte søkernes vitenskapelige arbeider. 
 


4. Komiteen gir avslutningsvis en samlet, sammenlignende vurdering av de best 
kvalifiserte søkerne som grunnlag for å konkludere med rangering av minst 3 av de 
best kvalifiserte. 
 


5) INNLEVERTE ARBEID 


Innleverte vitenskapelige arbeid skal ikke returneres til fakultetet med mindre søkeren i 
søknaden ber om å få arbeidene i retur. 


 


Veiledningen ligger på internett - lenke 



http://www.uib.no/jur/21797/veiledning-bed%C3%B8mmelsekomite-til-f%C3%B8rsteamanuensisstilling



		Orienterings- og referatsaker 12.12.17

		a) Protokoll fra fakultetsstyret 31.10.17

		b) Protokoll fra SU 18.10.17

		c) Protokoll fra SU 15.11.17

		d) Protokoll fra SU 29. 11.17

		e) Protokoll fra FU 28.11.17

		h) Utlysninger

		i) Dekanbeslutning

		j) Brev fra Estetisk utvalg om kunstnerisk utsmykning

		k) Oversikt over stryk og gjentak i eksamen i obligatoriske emner

		l) Sensurklager - klagetilbøyelighet - fordeling

		m) Sak 78/17 Utlysning av faste vitenskapelige stillinger






 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  


 
   


 


 


Innledning 


Fakultetet har lenge arbeidet med digitalisering av undervisningen helt siden en begynte med 
videopptak av forelesningene i 2012. Våren 2015 ble Dragefjellet lærings- og 
formidlingssenter opprettet. Virksomheten i senteret er nå betydelig, og det er derfor 
hensiktsmessig med en egen styresak for å legge rammene for senteret, inkludert de 
budsjettmessige sidene. Lederen av senteret vil under styremøtet gi en orientering om driften 
ved senteret. 


 


Kort presentasjon av senteret 


Siden 2014 har fakultetet gjort opptak av alle emnene på de fire første studieårene. I tillegg 
er andre digitale læringsformer etter hvert tatt i bruk, og et sentralt siktemål har vært å utvikle 
virkemidler som muliggjør ulike former for studentaktiv læring. Senteret fikk i 2016 et studio, 
som ble utbygget i 2017. Innføringen av MittUiB gir også nye muligheter. Senteret har også 
oppgaver knyttet til formidling og har blant annet laget produksjoner av 
Høyesterettssymposiet i 2015 og Brexit-seminaret i 2016. En mer utførlig presentasjon av 
senteret er gitt i dokumentene som følger som vedlegg. 


Senteret ledes av førsteamanuensis Knut Martin Tande som tidligere har vært prodekan for 
undervisning og visedekan for digitalisering. Leder for studieseksjonen Christine Stoltz Olsvik 
er administrativ leder av senteret. Seniorkonsulent André Kvalvågnes er 
produksjonsmedarbeider i full stilling. Foruten lønnsutgiftene til de fast ansatte som er 
tilknyttet senteret består utgiftene hovedsakelig av drift og investeringer av datautstyr. 
Senteret har også hatt innleie av medarbeidere. 


Mesteparten av senterets virksomhet er knyttet til fakultetet, men senteret har også en del 
eksterne oppdrag. Senteret har bl.a. hatt ansvaret for søknaden og gjennomføringen av 
prosjektet «Bedre språk, bedre jurister» som ble tildelt midler fra Norgesuniversitetet for 2017 
og 2018. De eksterne oppdragene gjør at senteret historisk har hatt en del inntekter. 


 


Dekan og fakultetsdirektørs merknader 


Dato: 04.12.2017 
Arkivsaksnr: 2017/14928-


GUBRN 


Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
89/17 
12.12.2017 


Rammer for virksomheten ved Dragefjellet lærings- og formidlingssenter  


Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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En grunnleggende side ved senteret er den nære koblingen til undervisning og forskning ved 
fakultetet. Lederen også er en fast vitenskapelig ansatt, og virksomheten utvikles i samspill 
mellom de ansatte på fakultetet og studentene. Dekan og fakultetsdirektør mener at senteret 
fremdeles først og fremst skal rette oppmerksomheten mot undervisningsaktiviteter og utvikle 
nye former for studentaktiv læring. Opptak av forelesninger har historisk vært viktig, men på 
flere og flere emner har faglærerne utviklet egne digitale komponenter. Dersom senteret skal 
ha tilstrekkelig kapasitet til å utvikle nye former for studentaktiv læring, må opptakene av 
forelesninger stort sett begrenses til de obligatoriske fagene. 


Senteret må jobbe videre med å utnytte de ressursene som kan frigjøres gjennom at en del 
digitalt materiale allerede er tilgjengelig for studentene. Skriving står sentralt i juss-studiet. 
Det vil særlig være aktuelt å se på mulighetene innen kommentering av oppgaver. Det er 
også ønskelig at senteret utnytter potensialet som ligger i å knytte det praktiske rettsliv 
nærmere studiet. Senteret kan videre være en viktig faktor å utvikle etterutdanningstilbudet. 


Selv om primæroppgaven til senteret er knyttet til undervisningsaktiviteten ved fakultetet, må 
senteret også bruke noen ressurser på andre fronter. Senteret har laget en del produksjoner 
som formidler forskning ved fakultetet. Denne typen formidling kan spille en rolle i 
promotering av forskere og prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. 


Utover virksomheten ved fakultetet har senteret også laget produksjoner for andre enheter 
ved UiB, som også har bidratt med inntekter til senteret. Senteret har hele tiden samarbeidet 
med UiB sentralt. I 2017 kom også Media City Bergen («Medieklyngen») på plass, hvor også 
universitetet bidrar. Senteret samarbeider allerede med MCB, og i dette samarbeidet må 
videreutvikles, også med tanke på en rollefordeling. 


Som kjent er anskaffelse og drift av datautstyr kostbart. Senteret må fortsatt utvikle seg og 
følge med på den teknologiske utviklingen. Samtidig er det nødvendig med kostnadskontroll 
gitt fakultetets økonomiske situasjon. Utgiftene for 2017 er tatt inn som del av budsjettsaken. 
Senteret har også noe inntekter fra eksterne, men det er ikke lagt opp til å øke kapasiteten i 
så måte. Dermed kan ressursene i første rekke brukes til fakultetets behov. 


Etterspørselen etter digitale læringsformer vil øke, og dette er i tråd med både signaler både 
fra UiB sentralt og fra Kunnskapsdepartementet. Samtidig kan en ikke forvente at de ansatte 
ved senteret legger ned mer arbeidstimer enn de gjør i dag. Dersom kapasiteten skal økes, 
må det skje ved å leie inn ekstra kapasitet. I budsjettet for 2019 er innleiebehovet kalkulert 
inn. 


Så lenge Knut Martin Tande var pro- og visedekan var det ikke nødvendig med en egen 
godskriving for hans oppgaver ved senteret. Det er nå nødvendig å finne hvilken 
godtgjørelse han skal ha i undervisningsregnskapet for sin rolle. Senteret er sentralt i 
fakultetets undervisningstilbud og dekker alle emner ved fakultetet. Ved vurderingen har en 
også sett hen tll godskrivingen som gis til lederen av Kina-senteret (se egen styresak) og 
leder av forskerutdanningen (for tiden 250 timer). På denne bakgrunn foreslår dekan og 
fakultetsdirektør at en godskriving i form av et basisfradrag på 350 timer. 


På denne bakgrunn gjør dekan og fakultetsdirektør følgende  


 
Fremlegg til vedtak: 
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1. Styret ved Det juridiske fakultet slutter seg til de overordnete planene for driften av 
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter. 


2. Førsteamanuensis Knut Martin Tande får årlig godskrevet 350 timer i 
undervisningsbanken for arbeid han utfører i tilknytning til Dragefjellet lærings- og 
formidlingssenter for perioden 1.8.2017-31.12.2019. 


   
 


Karl Harald Søvig  
dekan Øystein L. Iversen 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
Vedlegg:  
Strategi for Dragefjellet lærings- og formidlingssenter 
 
 
 
 







DRAGEFJELLET LÆRINGS- OG FORMIDLINGSSENTER – EN SPYDSPISS I 
UTVIKLINGEN AV DIGITAL UNDERVISNING OG FORMIDLING VED UIB 
 
1) Sammendrag 
 
a) Om senteret 
 
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter (DLF) har en sentral funksjon innen 
digitalisering av undervisning, forskningsformidling og annen formidling, både ved Det 
juridiske fakultet og ved UiB mer generelt.  
 
Senteret er unikt i UiB-sammenheng gjennom en kombinasjon av ulike særtrekk:  
 
DLF er direkte integrert i et undervisnings- og forskningsmiljø, og har i flere år arbeidet 
målrettet og direkte mot forskningsbasert og studentaktiv læring, samt en 
kvalitetssikret og profesjonell presentasjon av forskere, forskningsmiljøer og ulike 
institusjoner ved det juridiske fakultet og andre fakulteter. 
 
Senteret har en institusjonelt forankret, vitenskapelig og administrativ ledelse av 
senteret, de enkelte medieproduksjonene, og implementeringen av andre digitale 
løsninger. Ledelsen av DLF har også omfattende teknisk erfaring og kompetanse som 
gjør den i stand til å se helheten i det vitenskapelige, pedagogiske, administrative og 
tekniske knyttet til ulike digitale løsninger. Dermed er ikke den digitale utviklingen 
lenger overlatt til enkelte ildsjeler. 
 
Innen undervisning arbeider DLF aktivt med å utarbeide kombinasjoner av video, digital 
vurdering, diskusjonsforum, responssystemer og lignende digitale løsninger, for å 
fremme aktiv læring for studentene, og for å sikre mest mulig interaksjon mellom lærer 
og student. Forankringen i det vitenskapelige og administrative miljøet sikrer at 
integreringen av digitale elementer i det eksisterende studieopplegget blir mest mulig 
gjennomtenkt og effektiv med tanke på studentenes læringseffekt. 
 
Senteret og fakultetet har digital, juridisk og annen kompetanse som kan brukes til 
rådgivning og utvikling av e-læring, rettet mot ansatte og studenter. Spørsmål knyttet til 
digital formidling, inkludert juridiske spørsmål, oppstår i stadig større utstrekning etter 
hvert som undervisnings- og forskningsmateriale skal brukes på nye måter og i nye 
sammenhenger. 
 
b) Særlig om kvalitetsheving innen undervisning ved hjelp av digitale verktøy 
 
DLF har så langt brukt mye av sine ressurser på å heve kvaliteten på undervisning. 
Gjennom DLF oppfyller Det juridiske fakultet allerede, og arbeider kontinuerlig for å 
utvikle videre, en rekke punkter i UiB sin handlingsplan for kvalitet i utdanningen for 
perioden 2016-22: 
 
Innenfor planens satsningsområde A (krav til studieprogram) har digitalisering ført til 
mer studentaktive og varierte undervisningsformer. Bruk av ulike digitale verktøy hever 
kvaliteten på undervisningen, både ut fra undervisernes egne erfaringer, og ut fra 
studentevalueringene. DLF sørger for å koordinere de ulike digitale virkemidlene, slik at 







de brukes på en best mulig måte seg imellom, og i relasjon til det eksisterende 
studieopplegget. 
 
Digitale verktøy har for det første ført til at lærestoff presenteres på nye og bedre måter 
sammeliknet med tidligere. Videoklipp med høy kvalitet på innhold, bilde og lyd 
supplerer det tradisjonelle studieopplegget, og formidler informasjon på en måte som 
tradisjonelle lærebøker og forelesninger vanskelig kan gjøre. Det kan dreie seg om 
introduksjoner til ulike tema eller en kursoppgave, diskusjoner mellom forskere, og 
presentasjon av miljøer utenfor fakultetet som er relevante for studentene.  
 
Denne formen for effektiv og pedagogisk gjennomtenkt formidling representerer en 
forbedring av studiekvaliteten i seg selv, samtidig som det skaper variasjon i 
undervisningstilbudet.  
 
I tillegg kan videoklippene brukes til studentenes egen læring og forberedelse i forkant 
av forelesninger og kursoppgaver (flipped classroom), noe som øker studentaktiviteten 
på ulike stadier av et kurs. Digitale responssystemer brukt underveis i forelesningene 
sikrer aktive studenter og dialog mellom student og underviser i en undervisningsform 
som ellers lett kan bli passiv. Samtidig representerer muligheten til å stille spørsmål og 
delta i diskusjoner på nettsider underveis i kurset, ytterligere en arena for aktivitet og 
selvstendig læring fra studentenes side. 
 
Pedagogisk evaluering foretatt av ekspertise på og utenfor fakultetet sikrer i tillegg at 
arbeidet med økt studiekvalitet baseres på forskning om hva som fremmer læring. 
 
Handlingsplanens innsatsområde B (krav til studenter og ansatte som deltakere i 
læringsfellesskap) har blitt oppfylt ved å involvere studentene i utformningen av digitale 
løsninger i referanse- og evalueringsgrupper, i tillegg til å endre det digitale tilbudet i 
samsvar med tilbakemeldingene. Studentene har fra begynnelsen av vært aktive 
pådrivere i digitaliseringsprosessen ved fakultetet. Samtidig har digitaliseringen av 
undervisningen brakt vitenskapelig, teknisk og administrativt sammen til en felles 
innsats for økt kvalitet i studieprogrammet. DLF er en sentral koordinator og katalysator 
også i dette arbeidet.  
 
Det er i tillegg et nært samarbeid mellom DLF, dekanatet og fakultetsdirektøren. 
Samarbeidet forenkles og blir mer effektivt ved at senterets vitenskapelige leder er en 
tidligere undervisnings- og digitaliseringsdekan, samtidig som lederen for fakultetets 
studieseksjon er DLFs administrative leder. Dermed har senteret også bidratt til større 
grad av utdanningsledelse på det digitale området, i samsvar med innsatsområde C 
(utdanningsledelse) i handlingsplanen for kvalitet i utdanningen. 
 
DLF sitt nye avanserte studio for medieproduksjoner, etablert i 2016 og bygget ut 
sommeren 2017, sikrer pedagogisk og teknisk støtte til utdanningsvirksomheten ved 
fakultetet, og også for andre fakulteter. Dette oppfyller mye av det som innsatsområde D 
(gode system og infrastruktur) i handlingsplanen gjelder. Vitenskapelige ansatte og 
administrativt ansatte kan henvende seg til DLF for å få gjennomført ulike former for 
digitale produksjoner, og for å planlegge fremtidige kvalitetshevende tiltak i 
undervisningen. Infrastrukturen i form av studio studio, og i form av annet utstyr som 
DLF råder over, gjør det realistisk å håndtere flere mindre og større oppdrag samtidig. 







 
DLF er dermed en viktig katalysator i det videre utviklingsarbeidet knyttet til 
undervisning ved UiB i samsvar med strategi- og handlingsplaner. I tillegg vil senteret 
stå sentralt i UiB sitt arbeid med å oppfylle regjeringens mål knyttet kvalitetsheving i 
universitets- og høyskolesektoren, slik målene fremgår av Stortingsmelding nr. 16 om 
Kultur for kvalitet i høyere utdanning. 
 
c) Den videre utviklingen av senteret frem mot 2022 
 
Senteret har allerede et etablert og nokså omfattende samarbeid med det miljøet som nå 
utgjør kjernen i lærings- og formidlingslaben ved Media City Bergen (MCB).  
 
Et fortsatt samarbeid vil være en viktig katalysator for digital innovasjon og medie-
produksjon som kan realisere målene knyttet til digitalisering innen undervisning og 
forskning i UiB sin strategiplan for 2016-2022. Gjennom tett samarbeid mellom MCB og 
DLF vil både kvalitet og kapasitet knyttet til digitale produksjoner ved UiB kunne økes 
betydelig. 
 
DLF ønsker også å utvide samarbeidet med UiB sitt miljø i Media City Bergen gjennom 
etablering av forskningsprosjekter, samarbeid om etter- og videreutdanning, nettsider 
for e-læring og andre online-ressurser, med oppbygning av digital kompetanse ved UiB 
som mål. Det er grunn til å tro at behovet for medieproduksjon og kompetanseheving 
knyttet til det digitale vil øke kraftig i tiden fremover, med et tilsvarende stort behov for 
kompetente og erfarne aktører innen digital undervisning og formidling. DLF ser seg 
selv som en slik aktør. 
 
Et særlig viktig punkt i den fremtidige digitale satsningen ved DLF og UiB, er den typen 
adaptiv læring som læringsplattformen Canvas på Mitt UiB gjør mulig. Gjennom nøye 
vitenskapelig og pedagogisk uttenkt tekst, video og grafikk, kombinert med oppfølgende 
spørsmål der studentens svar avgjør hvilken del av lærestoffet studenten videre 
presenteres for og prøves i, vil de første stegene tas mot såkalt adaptiv digital læring.  
 
Det er all grunn til å tro at dette er en av de mest sentrale fremtidige 
undervisningsformene i universitets- og høyskolesektoren. Undervisningen kan både bli 
av bedre kvalitet og mer effektiv, noe som frigjør ressurser til ytterligere kvalitetssikring 
av undervisningen. Fremtidens undervisere må antakelig både være digitale kuratorer 
som utvikler videre det allerede eksisterende digitale undervisningstilbudet, samtidig 
som de forbedrer oppfølgningen av studentene på andre måter. 
 
 
2) Om Dragefjellet lærings- og formidlingssenter og senterets arbeid med 
digitalisering av undervisning og formidling 
 
a) Senterets historikk og struktur 
 
Fra og med våren 2015 har Det juridiske fakultet etablert Dragefjellet lærings- og 
formidlingssenter som et helt sentralt element i utviklingen av bedre studiekvalitet på 
det integrerte masterstudiet i rettsvitenskap. 







Samtidig har DLF gjennom sine medieproduksjoner også tatt ansvar for en stor del av 
forskningsformidlingen og annen formidling ved fakultetet. 
 
Senteret bygger videre på den betydelige innsatsen Knut Tande har gjort innen 
digitalisering av undervisning, først fra 2009 som prodekan, og deretter fra 2013 som 
visedekan for digitalisering.  
 
Med sentermodellen ønsket fakultetet å organisere innsatsen knyttet til digitalisering på 
en klarere og mer strukturert måte for å oppnå enda bedre kvalitet og effektivitet, med 
vitenskapelig (Knut Tande) og administrativ (Christine Olsvik) ledelse av senteret.  
 
Den vitenskapelige og institusjonelle forankringen av DLF har fra begynnelsen av vært 
helt sentral. Senteret ledes av personer som har stor kunnskap og erfaring knyttet til 
undervisning, forskning og det institusjonelle. Tande har tidligere vært 
undervisningsdekan og digitaliseringsekan i til sammen 8 år, mens Olsvik har vært leder 
for studieseksjonen enda lengre tilbake i tid. Dermed kan ledelsen i DLF kontinuerlig 
tilpasse sitt arbeid til fakultetets behov på ulike områder. 
 
I tillegg har dekanatet, den administrative ledelsen og en rekke vitenskapelig og 
administrativt ansatte blitt involvert i utviklingen av det digitale tilbudet til studenter, 
forskningsmiljøet og allmenheten. Det har også blitt avholdt flere seminarer med 
vitenskapelig og administrativt ansatte fra fakultetet om digitalisering av 
undervisningen. 
 
En så sterk forankring av digitaliseringsprosessen i ledelsen, fagmiljøet og 
administrasjonen, gjør DLF til noe helt særegent, ikke bare innenfor UiB, men også 
nasjonalt og internasjonalt. Det digitale arbeidet er ikke begrenset til enkeltpersoners 
innsats, enkelte emner i studieprogrammet, eller til enkelte forskningsmiljøer. I stedet 
utvikles digitaliseringen på fakultetsnivå gradvis og systematisk etter en vitenskapelig 
og administrativt basert strategi.  
 
På denne måten sikrer en seg en helhetlig styrking og foredling av undervisning, 
forskning og formidling som ellers ikke ville være mulig. At fakultetet på denne måten 
får eierskap til utvikling av digital læring og formidling, understreker UiB sin 
handlingsplan for utdanning viktigheten av. 
 
Forankringen i fagmiljøet, og den vitenskapelige og administrative ledelsen, sikrer 
dessuten kvalitet i flere dimensjoner enn det andre produsenter av lærings- og 
formidlingsmateriale kan gjøre.  
  
b) Oppgaver og produksjoner for senteret knyttet til undervisning 
 
Et av DLF sine sentrale ansvarsområder er å utvikle, kvalitetssikre og samordne nye 
digitale undervisningstilbud ved fakultetet på en måte som forbedrer 
undervisningstilbudet for fakultetets studenter, både faglig og pedagogisk. 
 
Allerede i 2012 ledet Tande arbeidet med å gjøre opptak av forelesninger. I den 
forbindelse fikk studentene mulighet til å stille spørsmål til den emneansvarlige i 
etterkant på en blogg hvor videoopptakene ble publisert. Dette førte til en umiddelbar 







økning i studentenes og undervisernes aktivitet knyttet til forelesninger, med en 
mengde spørsmål, svar og diskusjoner i kommentarfeltene til i bloggen.  
 
Nå i 2017 brukes Mitt UiB for publisering av video, og denne læringsplattformen har 
egne kommentarfelt. Likevel ønsker enkelte undervisere fremdeles å bruke bloggen som 
et supplement til Mitt UiB fordi studentene kan være anonyme i kommentar- og 
diskusjonsfeltet. Studentaktiviteten i kommentar- og diskusjonsfeltene synker til rundt 
en tiendedel uten denne muligheten. Dette er en viktig oppdagelse når det gjelder 
bruken av digitalisering til å oppnå mer aktiv læring. 
 
I 2014 hadde alle emner på 1. til 4. studieår videoopptak av sine forelesninger, med 
forelesningene publisert på en blogg med mulighet for kommentarer og diskusjoner.  
 
I 2015 etablerte DLF også for første gang en omfattende ”flipped classroom”-løsning.  
Hele forelesningsserien i et emne ble dekket av en rekke ulike videoklipp av kortere 
varighet.  Dette frigjorde ressurser til å gå dypere inn i enkeltelementer i forelesningene 
i emnet. Samtidig som det ble det også tid til å la studentene bruke digitale 
responssystemer. På denne måten kunne foreleseren stille spørsmål underveis i 
forelesningen, holde studentene engasjert, og unngå at studentene ble passive 
mottakere av informasjon. 
 
I årene 2015-2017 har DLF i tillegg gjort en rekke opptak av diskusjoner knyttet til 
undervisning og forskning. Gjesteforelesere, seminardeltakere, arbeidsgruppeledere 
(viderekomne studenter), alminnelige studenter og andre har diskutert sentrale tema. 
Videoopptak av diskusjonene har så blitt publisert til bruk i undervisningen. Enkelte 
emner på studieprogrammet har også hatt ukentlige eller jevnlige podkaster som 
oppsummerer den aktuelle undervisningsuken med diskusjoner av faglige 
problemstillinger og gjennomgang av oppgaveteknikk. 
 
En god del undervisere har også laget ulike former for introduksjoner til sine emner, slik 
at studentene skal begynne med en best mulig oversikt når undervisningen starter. Det 
er også laget opptak hvor det gis veiledning til oppgaver som studentene besvare 
underveis i kurset. 
 
Den samlede erfaringen er at bruken av video sammen med andre digitale virkemidler, 
skaper vesentlig variasjon i undervisningen, økt interaksjon med studentene, og større 
studentaktivitet i de ulike fagemnene. DLF bruker vesentlige ressurser på stadig å finne 
nye og bedre løsninger i dette henseendet, og ser nærmere på ulike varianter av 
responssystemer. 
 
Det hører også til DLF sine oppgaver å identifisere og prøve ut apper for annotering og 
kommentering av tekster. Dette er særlig viktig i en så tekstbasert profesjon som den 
juridiske. Læringseffekten øker dersom undervisere og studenter kan arbeide mer 
effektivt og direkte med de juridiske kildene. Samskriving av dokumenter mellom 
studenter, og mellom studenter og lærere, er en del av dette bildet. 
 
DLF arbeider også mye med å skape gode løsninger for interaksjon mellom tekst, grafikk 
og video i DLF sitt digitale studio. Denne typen multimodalitet skaper økt læringseffekt 







for studentene, og gir helt nye muligheter for formidling som vanlige forelesninger i 
liten grad gir.  
 
Mye av dette arbeidet i senteret har for øvrig bare vært mulig fordi Tande som 
vitenskapelig senterleder også har stor teknisk innsikt og kompetanse knyttet til video- 
og lydutstyr, datamaskiner, programvare og apper. Også på dette punktet har altså DLF 
et fortrinn når det gjelder en helhetlig tilnærming til videoproduksjon og utvikling av 
nye konsepter for undervisning og forskningsformidling. 
 
c) Oppgaver for senteret knyttet til forskningsformidling og annen formidling 
 
I tillegg til ansvaret for digitalisering av undervisning, har DLF ansvaret for digitalisering 
av forskningsformidling. Det skjer særlig i form av medieproduksjoner knyttet til 
forskningsprosjekter og aktiviteter i forskergruppene som seminarer og konferanser.  
 
På dette punktet er det for øvrig en nær sammenheng mellom forskningsformidling og 
økt studiekvalitet. Formidling av forskningsprosjekter, diskusjoner mellom forskere og 
forskningsseminarer er flere ganger brukt direkte i undervisningen på 
studieprogrammet. 
 
DLF har også som oppgave å initiere  og gjennomføre forskningsprosjekter knyttet til 
digitalisering. Senteret har hatt ansvaret for søknaden og gjennomføringen av prosjektet 
”Bedre språk, bedre jurister” som ble tildelt midler fra Norgesuniversitetet for 2017 og 
2018. Senteret har også en sentral rolle i gjennomføringen av prosjektet ”Fireenighet” , et 
felles prosjekt mellom juridisk, psykologisk og samfunnsvitenskapelig fakultet. Også 
dette prosjektet ble tildelt midler fra Norgesuniversitetet for samme periode.  
 
Begge prosjektene fra Norgesuniversitetet har digitalisering av undervisning som sitt 
fremste fokus, og ville ikke vært mulig å planlegge og gjennomføre uten DLF. 
 
I forbindelse med Landslovs-prosjektet ledet av Jørn Øyrehagen Sunde har DLF gjort 
omfattende videoopptak i Oslo, Bergen, Trondheim og på Agatun i Hardanger. Videoene 
har blitt publisert i ulike varianter på prosjektets nettsider. 
 
DLF har dessuten ansvaret for generelle formidlingsoppgaver ved fakultetet og ved UiB, 
slik som fotografering og videoopptak av arrangementer og andre hendelser. Som 
eksempel kan nevnes alumnusdager, studiestart, og avslutningsseremonier.  
 
 I 2015 gjennomførte DLF i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen (KA) en 
omfattende flerkameraproduksjon i forbindelse med den siste doktorpromosjonen i 
Håkonshallen. Produksjonen inkluderte intervjuer med utvalgte doktorgradskandidater 
på deres respektive forskningsinstitusjoner. 
 
DLF har i tillegg blant annet gjort omfattende produksjoner i forbindelse med de to 
Høyesterettssymposiene i Bergen i 2015, dekket fakultetets Brexit-seminar i 2016, samt 
Høyesteretts besøk i Bergen i 2017 med opptak av foredrag og intervjuer med 
dommerne. 
 
 







d) Oppdrag for andre fakulteter og institusjoner 
 
DLF har allerede fra 2015 inngått i et omfattende samarbeid med andre fakulteter, jf. 
vedlegget som gir eksempler på senterets videoproduksjoner. Samarbeidet har funnet 
sted for å få erfaring og kompetanse knyttet til ulike former for medieproduksjoner, for 
å etablere vitenskapelige og adminstrative forbindelser med andre fakulteter, og for å 
finansiere virksomheten ved senteret gjennom internfakturering. 
 
Mange av oppdragene har kommet fordi KA og lærings- og formidlingslaben ikke har 
hatt kapasitet til å ta seg av de aktuelle medieproduksjonene som i mange tilfeller har 
vært omfattende og tidkrevende. 
 
e) Samarbeidet med KA og lærings- og formidlingslaben 
 
DLF har siden oppstart vært  i kontinuerlig dialog med KA og lærings- og 
formidlingslaben ved UiB, angående utvikling av lærings- og formidlingsmateriale.  
 
Det har vist seg at det er et gjensidig behov for slikt samarbeid. DLF har blant 
gjennomført en særlig omfattende produksjon av videomateriale for Humanistisk 
fakultet i 2015 og 2016 som kommunikasjonsavdelingen/læringslaben ikke hadde 
kapasitet til å håndtere.  I tillegg har en god del av de øvrige av DLF sine eksterne 
oppdrag, kommet i stand via KA. 
 
Samtidig har DLF hatt behov for samarbeid med ansatte fra KA, særlig i forbindelse med 
et stort prosjekt knyttet til doktorpromosjonen våren 2015.  DLF har også samarbeidet 
med KA i forbindelse med forsøkene på å etablere droneflyging i regi av UiB. 
 
f) Bruk av evalueringsgruppe 
 
Det juridiske fakultet har foretatt fortløpende evalueringer i tilknytning til enkeltemner, 
også de digitale virkemidlene i emnene, enten gjennom referansegruppemøter eller 
gjennom digitale spørreskjema.  
 
For ytterligere å evaluere og utvikle ulike digitale tiltak, har DLF opprettet en 
evalueringsgruppe bestående av representanter for fakultetet, studenter og pedagogisk 
spisskompetanse.  
 
Professor Rune Krumsvik er en sentral person i referansegruppen. Han har allerede gitt 
svært verdifulle konkrete råd for bruk av video og responssystemer i undervisningen. 
 
Studentene har gitt tilbakemeldinger på at muligheten for spørsmål og diskusjoner, 
særlig på bloggen hvor en kan være anonym, er et svært verdifullt digitalt supplement i 
undervisningen.  
 
Enda mer positive har studentene vært til bruken av ”flipped classrom”. Ikke bare gir 
det muligheten til å forberede seg til forelesningene på forhånd, og få mer interaktive 
forelesninger ved å ha mer tid til responssystemer. Studentene synes også det er mye 
lettere å finne tilbake til informasjon om de enkelte elementene i faget når faginnholdet 
er delt opp tematisk i kortere videoklipp. Selv de flinkeste studentene bruker ofte de 







kortere videoklippene til å friske opp grunnleggende elementer i faget, før de skriver 
kursoppgaver. Studentene mener at det er stor forskjell på kurs med og uten ”flipped 
classroom”. 
 
Studentene har også gitt uttrykk for at de setter pris på kvaliteten på videoklippene som 
produseres av DLF. Når klippene har ”TV-kvalitet” som studentene uttrykker det, med 
flere kamera og kameravinkler, blir det lettere og mer interessant å følge med. 
 
Vitenskapelig ansatte bekrefter det at ”flipped classroom” frigjør tid og energi for den 
emneansvarlige. Mange grunnleggende spørsmål som en tidligere måtte bruke mye tid 
på å avklare tidlig i kurset, får studentene nå svar på ved å se på videoklippene. Det 
merkes gjennom at trykket fra studentenes side blir mindre i begynnelsen av kurset. I 
stedet begynner interaksjonen mellom underviser og student på et høyere nivå, noe som 
leder til større læringseffekt. Erfaringen er at digitaliseringen hever studiekvaliteten 
vesentlig. 
 
 
3) Strategi for videre utviklingen av DLF frem til 2022, inkludert samarbeidet med 
lærings- og formidlingslaben i Media City Bergen 
 
a) Den digitale utfordringen fremover, særlig i undervisningssammenheng 
 
Undervisning er UiB og fakultetenes fremste oppgave, og også den aktiviteten som 
finansierer mesteparten av virksomheten ved universitetet. Det er derfor av den aller 
største viktighet å være oppdatert og ligge i front når det gjelder å heve studiekvaliteten 
ved hjelp av digitale virkemidler. 
 
Bruken av ”flipped classroom” vil i løpet av kort ikke bare heve studiekvaliteten 
betydelig, jf. det som er skrevet foran i punkt 2, men også innebære en vesentlig 
effektivisering av ressursbruken ved det enkelte fakultet. 
 
Det gir liten mening både faglig og ressursmessig å holde forelesninger med mye av den 
samme grunnleggende informasjonen år etter år. Denne grunnleggende informasjonen 
kan i stedet digitaliseres i form av videoklipp, og den frigjorte tiden brukes til ytterligere 
fordypning i forelesningene, til mer direkte interaksjon med studentene, eller til annen 
undervisningsvirksomhet som hever studiekvaliteten. 
 
Erfaringen så langt ved bruk av videoopptak er dessuten at en blir mer poengtert og 
effektiv i formidlingen ved bruk av kortere videoklipp. Dermed heves kvaliteten på 
undervisningen også i dette henseendet. 
 
At en på denne måten oppnår både kvalitetsheving og effektivisering ved ett og samme 
tiltak, er en revolusjonen innen undervisning. Bruken av ”flipped classroom” kan alene 
være revolusjonerende brukt på riktig måte. 
 
En skal heller ikke undervurdere den kvalitetshevingen som ligger i at en kan integrere 
digital tavle, illustrasjoner og animasjoner på en langt mer variert og fleksibel måte i 
videoopptak. Dette skaper en økt multimodalitet i undervisningsformidlingen som har 
god læringseffekt ut fra pedagogisk forskning. 







 
I tillegg finnes det en rekke andre digitale løsninger som kan medføre ytterligere 
revolusjoner innen undervisning i tiden fremover. 
 
Av disse mulighetene er det særlig muligheten for digital vurdering i Canvas (Mitt UiB) 
som har størst potensial.  Her kan studentene svare på spørsmål og få tilbakemeldinger 
på en måte som er tilpasset den enkelte students læreprosess. Dermed oppnår en både 
mer aktiv og mer tilpasset læring, sammenliknet med tidligere. 
 
Det juridiske fakultet og DLF har allerede samarbeidet med Robert Gray Jr. ved UiB for å 
spre informasjon om Canvas, inkludert muligheten for digital vurdering, til fakultetets 
ansatte.  
 
Dette samarbeidet vil fortsette i tiden fremover, særlig innenfor rammene av Robert 
Grays TALIDA-prosjekt (Teaching and Learning in the Digital Age) som tar sikte på 
utarbeide en rekke digitale vurderingsstrategier knyttet til konkrete kursopplegg, basert 
på Canvas sitt system for slike digitale vurderinger.  
 
To kurs fra Det juridiske fakultet i Bergen er med i TALIDA-prosjektet. I den forbindelse 
har DLF også etablert kontakt med Magnus Svendsen Nerheim, prosjektleder for digital 
vurdering ved DigUiB.  
 
Poenget er altså å bruke Canvas til å utforme digitale læringsopplegg for det enkelte 
undervisningsemne, der en kombinerer tekst, video og grafikk med muligheten til å 
stille den enkelte student oppfølgende spørsmål. 
 
Ved den å ha den rette indre sammenhengen mellom de ulike digitale elementene og 
oppfølgningsspørsmålene, kan en gradvis utvikle kunnskap og ferdigheter hos 
studentene på en individuelt tilpasset måte. Studenten kan for eksempel få én 
tilbakemelding og gå videre til én bestemt del av det digitale undervisningsopplegget 
dersom svaret på ett eller flere spørsmål er riktig, og en annen del av 
undervisningsopplegget dersom svaret er feil. 
 
Dette vil antakelig være det første store steget på veien mot såkalt digital adaptiv læring, 
der studentene ved hjelp av digitale verktøy for individuell oppfølgning i 
undervisningen.  
 
Adaptiv læring vil heve kvaliteten på undervisningen og øke læringseffekten 
sammenliknet med tradisjonelle forelesninger og selvstudier. Det vil også ansvarliggjøre 
den enkelte underviser med tanke på et gjennomtenkt undervisningopplegg faglig og 
pedagogisk. Samtidig vil ressursbruken knyttet til undervisning på sikt bli langt mer 
effektiv fordi den individuelle oppfølgningen av studentene blir automatisert. 
 
På denne måten vil den enkelte underviser bli en digital kurator som stadig må forbedre 
studentenes adaptive læring gjennom justeringer av det automatiserte 
læringsopplegget. Men samtidig frigjør automatiseringen nettopp ressurser til denne 
faglige og pedagogiske forbedringen fra år til år. I tillegg vil en få frigjort ressurser til å 
utvikle og kvalitetssikre andre deler av undervisningsopplegget. 
 







Digitalisert læring på den måten som er beskrevet foran, representerer på mange måter 
en revolusjon innen undervisningssektoren. Det er da et paradoks at de færreste 
institutter og fakulteter ved UiB har tilstrekkelig med personalressurser, utstyr, 
infrastruktur og digital kompetanse til å gjennomføre endringer i den retningen som er 
beskrevet foran.  
 
DLF blir derfor en viktig aktør som kan utvikle konsepter og digitale løsninger til 
inspirasjon for andre, samtidig som senteret også kan utføre konkret planlegging og 
gjennomføring av medieproduksjoner og andre digitale virkemidler. Det vil være et 
nesten ubegrenset behov for ulike former medieproduksjon og digitale løsninger ved 
UiB i løpet av kort tid, med tilsvarende stort behov for DLF sin erfaring, kompetanse og 
produksjonskapasitet. 
 
b) DLF sitt videre arbeid med digitalisering frem mot 2022 
 
Fagmiljøet og det administrative miljøet ved Det juridiske fakultet har som vist allerede 
kommet langt i arbeidet med det grunnleggende skiftet som må skje med hensyn til 
digital undervisning. DLF har gjennomført en rekke enkeltproduksjoner som enda mer 
systematisk gjennomført, vil revolusjonere studiekvaliteten ved fakultetet. Det er denne 
systematiske gjennomføringen som nå står for tur, og som begynner i 2017/2018. 
 
For tre emner i studieprogrammet har DLF allerede fått ansvaret for at det i 2018 blir 
etablert nye fullstendige ”flipped classroom”-løsninger av den typen som er beskrevet 
foran i punkt 1. I tillegg vil fakultetet utvide tilbudet av podkast og supplerende 
diskusjoner til flere emner i studieprogrammet.  
 
Flere emneansvarlige ønsker dessuten å gjøre det faglige innholdet mer 
praksisorientert. Mens det hittil har vært flest akademikere med i diskusjoner og 
podkast, vil en kunne trekke inn advokater, dommere og personer fra forvaltningen for å 
belyse faglige problemstillinger og utfordringer fra det praktiske juridiske yrkeslivet.  
 
Høsten 2018 planlegger DLF å søke Norgesuniversitet om midler til et prosjekt for 
2019-2020 hvor utvalgte emner i studieprogrammet skal gjøres mer praksisorienterte 
gjennom digitalisering. (Det forutsetter selvsagt ikke bare digitalisering, men også 
avtaler og samarbeid med aktører i yrkeslivet.) 
 
Det juridiske fakultet ønsker i tillegg å utvide sin virksomhet til videre- og 
etterutdanning. Her kan det være aktuelt å gjøre oppdrag for UiB Videre. Det kan også 
være aktuelt å utvide porteføljen av egne etter- og videreutdanningsoppdrag, særlig 
knyttet til juridisk etterutdannelse. 
 
Utvikling av digitale løsninger og bruk av materiale i digitalt format krever dessuten ofte 
fortløpende juridiske avklaringer og vurderinger. Det vil bli større og større behov for 
juridiske analyser og avklaringer i tiden fremover. DLF ønsker å være en aktiv rådgiver 
både på Det juridiske fakultet og andre fakulteter. Det vil også være aktuelt å utvikling e-
lærings-tilbud for ansatte og studenter basert på senterets kompetanse. 
 
DLF og fakultetet har nemlig betydelig spisskompetanse når det gjelder immaterialrett 
som står sentralt i multimedieproduksjon. Den vitenskapelige lederen for DLF er selv 







spesialist innen opphavsrett, altså retten til bruk av blant annet tekst, bilder, film og 
musikk. 
 
Fakultetet i har i tillegg omfattende erfaring og kompetanse innen forskningsetikk, 
inkludert forholdet mellom juridiske og forskningsetiske normer. Også på dette punktet 
kan det være aktuelt med rådgivning og e-læringsprosjekter, rettet mot ansatte og 
studenter. 
 
c) Viktigheten av DLF sitt studio og mobile utstyr 
 
Multimedieproduksjonen ved DLF var lenge hemmet av at en ikke hadde egnede lokaler 
for produksjon av materiale. 
 
Etableringen av et eget studio i JUS II sommeren 2016 representerte et stort skritt 
fremover med hensyn til mulighet for effektiv produksjon med høy kvalitet. DLF fikk 
permanente oppsett av kamera, mikrofoner, lys, digitale bilde- og lydmiksere og ulike 
bakgrunner. Dermed ble mindre tid brukt til oppsett og nedrigging av utstyr i 
forbindelse med medieproduksjoner.  
 
Sommeren 2017 har studioet blitt betydelig oppgradert, og utvidet i omfang. Det har 
blitt montert nytt lysoppheng og nye bakgrunner som gir større variasjonsmuligheter i 
formidlingen av undervisning og forskning. Samtidig er antall kamera som kan brukes 
og styres samtidig av én operatør økt fra fire til åtte. Studioet har også fått forbedret 
muligheten for bruk av datamaskiner og nettbrett som digital tavle under opptak. 
 
DLF har dermed lagt til rette for å gjennomføre produksjoner i stort volum, med meget 
god kvalitet, og med variert bruk av multimedia. Dette er nødvendig for å videreutvikle 
den digitale undervisning ved fakultetet i 2018 og utover. I tillegg gjør ambisiøse mål 
når det gjelder forskningsformidling og annen formidling, det nødvendig med mulighet 
for effektiv medieproduksjon. 
 
Selv om studioet på denne måten er helt sentralt for DLF, har senteret også omfattende 
mobilt utstyr av høy kvalitet for å gjøre medieproduksjoner utenfor studio. Det er viktig 
at digitale produksjoner ikke begrenses til studio, men at en også beveger seg ut til 
miljøer som en vanligvis ikke vil få kontakt med i løpet av studiet.  
 
Innenfor juridiske fag vil det være særlig aktuelt å oppsøke dommere, advokater og 
saksbehandlere i offentlig forvaltning for å belyse ulike problemstillinger i praksis. 
Tilsvarende behov vil gjøre seg gjeldende også innenfor andre fagfelt. I denne 
sammenhengen kan det nevnes at  Stortingsmelding nr. 16 fokuserer på behovet for 
praksisorientert undervisning. 
 
c) Samarbeidet med lærings- og formidlingslaben og andre miljøer ved MCB og UiB 
 
Personene knyttet til DLF og UiB-miljøet i MCB kan supplere, utfylle, utfordre og utvikle 
hverandre allerede fra begynnelsen av nå i 2017, og i enda større grad i tiden fremover. 
 







Gjennom et samarbeid med lærings- og formidlingslaben i MCB kan en oppnå den beste 
kombinasjonen av vitenskapelig, pedagogisk og teknisk kvalitet på det produserte 
lærings- og formidlingsmaterialet. 
 
Et slikt samarbeid vil ikke bare være til fordel for utviklingen av digital undervisning og 
formidling gjennom DLF. Det vil også bidra til en mest mulig hurtig, effektiv og 
kvalitetssikret utvikling av produksjonen av digitalt lærings- og formidlingsmateriale 
ved UiB mer generelt. Det er grunn til å tro at behovet for medieproduksjoner vil øke 
kraftig ved UiB i tiden fremover. 
 
I tillegg vil samarbeidet være en viktig støtte til utviklingen av DigUiB og UiB sitt miljø i 
MCB. DLF representerer nemlig allerede nå i 2017 det som på mange måter er det 
ultimate målet for MCB: Digital innsats og bevissthet må utvikles i de ulike fagmiljøene 
ved UiB på en optimal måte. 
 
Ut fra samtaler med Øvre Helland, leder for lærings- og formidlingslaben ved MCB, er 
det både nødvendig og ønskelig fra deres side om å kunne samarbeide, dele utstyr og 
personell, og fordele ulike de ulike oppdragene som kommer gjennom henvendelser.  
 
Øvre Helland oppfattet det slik at dette var et grunnleggende premiss fra rektoratets 
side når det gjaldt utviklingen av digitaliseringen ved UiB. Som det fremgår av det 
foregående, er det et premiss DLF og Det juridiske fakultet er helt enige i.  
 
Gjennom det tidligere samarbeidet med KA inngår DLF i realiteten allerede i et stort 
nettverk knyttet til digitalisering ved UiB, og senteret har en sentral rolle i så henseende. 
Det er viktig at denne rollen videreføres frem mot 2022. Dette samarbeidet bør også 
utvides til den typen rådgivning og utvikling av e-læringsprosjekter som er nevnt foran i 
bokstav b. 
 
Det juridiske fakultet ser også for seg at det vil være mulig å etablere egne 
forskningsprosjekter sammen med miljøet i MCB knyttet til juridiske problemstillinger 
innenfor multimedieproduksjon, eventuelt at fakultetet gir bidrag til andre prosjekter i 
dette henseendet.  
 
Når det gjelder digitale vurderingsformer, ønsker DLF å fortsette samarbeidet med 
Robert Gray Jr. og Magnus Svendsen Nerheim ved UiB, særlig gjennom TALIDA-
prosjektet  Som sagt foran i punkt 3 bokstav a, er kombinasjonen av ”flipped classroom” 
og nye digitale vurderingsformer i Mitt UiB (Canvas) noe av det som raskest og mest 
effektivt kan heve studiekvaliteten i ulike emner, gjennom aktiv læring og individuell 
tilpasning av læreprosessen.  
 
Det tar lang tid å bygge opp en produksjonsplattform og et nettverk av den typen som 
DLF representerer, i et fagmiljø. Hvis UIB skal oppnå sin målsetning om å være ledende 
innen digitalisering, trenger en all den drahjelp en kan få av et allerede operativt miljø 
med lang erfaring og kompetanse innenfor feltet, vitenskapelig, teknisk og pedagogisk.  
 
Det juridiske fakultet har brukt fem år med stor innsats på å utvikle et senter av DLF sitt 
kaliber. Senteret har oppnådd et institusjonelt, vitenskapelig, pedagogisk, administrativt 







og teknisk helhetsperspektiv på prosessene knyttet til utviklingen av digital læring og 
formidling som de færreste andre institusjoner har.  
 
Denne kompetansen og erfaringen vil det være svært verdifullt å overføre til andre 
fakulteter ved UiB, og til miljøet i Media City Bergen. 
 
 
4) Oppsummering av særtrekk ved DLF som gjør senteret til en viktig katalysator 
for å oppfylle UiB (og Kunnskapsdepartementet) sin strategiplan knyttet til 
digitalisering 
 
DLF har unike egenskaper og særtrekk som gjør senteret til en viktig brikke i 
digitaliseringsarbeidet knyttet til undervisning og forskning ved Universitetet i Bergen.  
 
Ved siden av miljøet i Media City Bergen, vil det være helt nødvendig med enheter for 
læring og formidling ved det enkelte fakultet. Kapasitetshensyn alene tilsier at man 
trenger lokale løsninger i tillegg til de sentrale. Men DLF har i tillegg en rekke viktige 
særtrekk som gjør senteret nødvendig i den videre utviklingen av digitaliseringen ved 
UiB: 
 
a) DLF er direkte integrert i et undervisnings- og forskningsmiljø, og sikter målrettet og 
direkte mot forskningsbasert og studentaktiv læring, samt en kvalitetssikret og 
profesjonell presentasjon av forskere, forskningsmiljøer og ulike institusjoner ved det 
juridiske fakultet og andre fakulteter. 
 
b) Senteret har en institusjonelt forankret, vitenskapelig og administrativ ledelse av 
senteret, de enkelte medieproduksjonene, og implementeringen av andre digitale 
løsninger. Ledelsen av senteret har også omfattende teknisk erfaring og kompetanse som 
gjør den i stand til å se helheten i det vitenskapelige, pedagogiske, administrative og 
tekniske knyttet til ulike digitale løsninger. 
 
c) DLF er en allerede etablert og aktiv medieprodusent knyttet til undervisning, forskning 
og formidling til allmenheten, både for Det juridiske fakultet og for andre fakulteter. Det 
kreves ikke ytterligere forberedelser eller tiltak for å gjennomføre større og mindre 
medieproduksjoner og implementeringer av ulike digitale løsninger. 
 
d) Innen undervisning arbeider senteret aktivt med å utarbeide kombinasjoner av video, 
digital vurdering, diskusjonsforum, responssystemer og lignende for å fremme aktiv læring 
og mest mulig interaksjon mellom lærer og student. Forankringen i det vitenskapelige og 
administrative miljøet sikrer at integreringen av digitale elementer i det eksisterende 
studieopplegget blir mest mulig gjennomtenkt og effektiv med tanke på studentenes 
læringseffekt. 
 
e) Senteret og fakultetet har digital, juridisk og annen kompetanse som kan brukes til 
rådgivning og utvikling av e-læring, rettet mot ansatte og studenter. Spørsmål knyttet til 
digital formidling, inkludert juridiske spørsmål, oppstår i stadig større utstrekning etter 
hvert som undervisnings- og forskningsmateriale skal brukes på nye måter og i nye 
sammenhenger. 
 







f) Senteret sikrer forutberegnelig kvalitet og kostnad knyttet til prosjekter som krever 
kompetanse og erfaring i mange dimensjoner, både vitenskapelig, administrativt, 
pedagogisk og teknisk. 
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Handlingsplan for forskning 2018-2019  


 
 
Fakultetets strategi for 2016-2022 ble vedtatt av fakultetsstyret 30. august 2017 (sak 69/16).  
I styremøtet 1. november 2017 ble det i sak 88/16 Iverksetting av fakultetets strategi 2016-
2022 – utforming av handlingsplaner, fattet følgende vedtak:   


 Det utformes handlingsplaner for de tre hovedområdene forskning, utdanning og 
formidling. 


 Arbeidet med handlingsplanene starter i 2017 og har en tidshorisont ut 2019.  
 Handlingsplanene skal operasjonalisere målene i strategien, og være så konkrete at 


det kan presenteres en årlig status på gjennomførte tiltak for fakultetsstyret.  
 Det utpekes en arbeidsgruppe for hver handlingsplan. Disse skal bestå av 


nøkkelpersoner fra faglig og administrativ side.  
 
I handlingsplanen for forskning ble det nedsatt en arbeidsgruppe med følgende medlemmer: 


 Leder: Berte-Elen Konow 
 Koordinator: Birgit Falch 
 Øvrige medlemmer: Halvard Haukeland Fredriksen, Linda Grøning, Torhild Nordtveit 


 
Arbeidsgruppen hadde to møter, og det ble lagt ut løpende informasjon fra møtene på 
fakultetets wikisider: https://wiki.uib.no/juransatte/index.php/Handlingsplan_for_forskning 
 
Dekanatskiftet førte med seg behov for å endre sammensetningen i arbeidsgruppen. I 
styremøte 30. august 2017 fikk fakultetsledelsen fullmakt til å oppnevne nye medlemmer 
(sak 73/17). Den nye sammensetningen ble: 


 Leder: Anne Marie Frøseth 
 Koordinator: Birgit Falch 
 Øvrige medlemmer: Synne Sæther Mæhle, Sigrid Eskeland Schütz, Linda Grøning, 


Torhild Nordtveit.  
 
Arbeidsgruppen har hatt to møter og har ferdigstilt sitt arbeid. 
Handlingsplanen ble presentert i forskergruppelederforumet 17. november.  
Planen ble lagt fram til drøfting i FU 28. november. Vedtaket i FU følger vedlagt. 
 
 
 
Dekanen og fakultetsdirektørens fremmer saken med følgende 


Dato: 01.12.2017 
Arkivsaksnr: 2017/14869-


GUBRN 


Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
87/17 
12.12.2017 


Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 



https://wiki.uib.no/juransatte/index.php/Handlingsplan_for_forskning
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forslag til vedtak: 
 
Det fremlagte forslag til Handlingsplan for forskning 2018-2019 vedtas med de endringer 
som kom fram i møtet. 


 
   


 
Karl Harald Søvig  
dekan Øystein L. Iversen 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  


1. Utkast til handlingsplan for forskning 
2. Vedtak i FU sak 38/17. 
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HANDLINGSPLAN FOR FORSKNING 
Det juridiske fakultet perioden 2018-2019 
______________________________________________________  


 
Handlingsplanen for forskning er et virkemiddel for å nå fakultetets strategiske mål. Planen er 
forankret i fakultetets strategi «Juridisk fyrtårn – regionalt, nasjonalt og internasjonalt.» Planen har 
en varighet for perioden 2018-2019, og vil bli evaluert og videreutviklet i fakultetets strategiperiode 
frem til 2022. Flere av tiltakene i handlingsplanen innebærer at det lages formidlingsplaner, og 
handlingsplanene for forskning og formidling må derfor sees i sammenheng.      
  
Innsatsområder 
I årene 2018-2019 skal Det juridiske fakultet konsentrere sin virksomhet særlig mot følgende 
innsatsområder: 
 
Målet om Fagmiljø i verdensklassen går fram av UiBs strategi for strategiperioden 2017-2022. Målet 
er at hvert fakultet skal utvikle minst ett fagmiljø i verdensklasse og flere miljø av høy, internasjonal 
standard. I denne handlingsplanen forstås målsettingen om fagmiljø i verdensklassen som: 


• et mål om at forskere på fakultetet deltar i fagmiljø i verdensklassen.  
• en målsetning om at fagmiljø ved fakultetet markerer seg som en internasjonal anerkjent 


enhet utad, blant annet ved over tid å arrangere internasjonale fagkonferanser ved 
fakultetet. 


 
Tverrfaglig samarbeid er et mål som følger av UiBs strategi for 2017-2022. I denne handlingsplanen 
vil tverrfaglighet bli forstått som samarbeid på tvers av faggrenser utover de juridiske disiplinene ved 
at: 


• et rettsspørsmål, eller en rettslig problemstilling, analyseres med bidrag fra kunnskap utviklet 
på et annet fagfelt.   


• et forskningsspørsmål formuleres basert på mer enn ett fagfelt, typisk for å forstå eller løse 
de store samfunnsutfordringene. 


 
Økt Eksternfinansiering er en målsetting om å øke det økonomiske handlingsrommet for å: 


• styrke kvaliteten på forskningen. 
• utvikle omfanget av forskningssamarbeid og forskningsnettverk. 
• øke antallet vitenskapelig ansatte gjennom nye stipendiat- og postdoktorstillinger. 


 
Mer forskningssamarbeid og samhandling på tvers av fagfelt og forskergrupper er et mål å øke 
kvaliteten på forskningen og sikre kvaliteten på arbeidsmiljøet på fakultetet. Siktemålet er å legge til 
rette for god kommunikasjon, samarbeid og faglige diskusjoner på tvers av forskergrupper og 
personalgrupper. 
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A. INNSATSOMRÅDE: FAGMILJØ I VERDENSKLASSEN 


DELMÅL AKTIVITET ANSVARLIG 
 


Delta i fagmiljø i 
verdensklassen og tilrettelegge 
for oppbygning av mer varig, 
kritisk masse i fagmiljø av høy 
internasjonal standard.  


Legge til rette for finansiering 
av reiser og arrangementer 
som kan styrke internasjonale 
nettverk og strategisk 
samarbeid med 
forskningsinstitusjoner som er 
verdensledende.  


Prodekan  og FU 
Forsknings- og stabsseksjonen 


Øke andelen forskermiljø på 
fakultetet som er anerkjent i 
internasjonale nettverk for 
forskningsaktivitet av høy 
internasjonal standard. 


Identifisere fagmiljø som kan 
bli ledende internasjonalt.   


Prodekan  


 Utvikle kriterier og insentiver 
for premiering av fagmiljø som 
planmessige bringer anerkjente 
forskere og høyprofilerte 
forskningsaktiviteter til 
fakultetet. 


Prodekan, fakultetsstyret, FU  
Forsknings- og stabsseksjonen 


 Foreta en planmessig og 
langsiktig investering i fagmiljø 
som er villige til å satse på å bli 
ledende internasjonalt. 


Fakultetsstyret og 
fakultetsledelsen 
 


 Lage kommunikasjonsplaner for 
å synliggjøre ledende fagmiljø.  


Administrativ 
formidlingsgruppe  


 Tilrettelegge for flere 
publikasjoner i internasjonale 
publikasjonskanaler.  


Prodekan  
Forsknings- og stabsseksjonen 


Øke mobiliteten blant yngre 
forskere og øke deltakelsen 
blant yngre forskere i 
internasjonalt anerkjente 
nettverk. 


Tilrettelegge faglig, praktisk og 
økonomisk for lengre 
utenlandsopphold og 
deltakelse i internasjonalt 
forskningssamarbeid for ph.d.-
kandidater og postdoktorer.  
 


Prodekan , leder for phd.d 
programmet, FU, 
Forsknings- og stabsseksjonen 


 Lage retningslinjer for integrert 
karriereplanlegging i 
utdannings- og karriereløpet 
for stipendiater og post-
doktorer. 
 


Prodekan, FU,  
Forsknings- og stabsseksjonen 


 Gi insentiver til seniorforskere 
som planmessig nominerer og 
presenterer yngre forskere for 
attraktive internasjonale 
nettverk og/eller 
publikasjonskanaler. 
 


Fakultetsledelsen, FU.  
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Styrke informasjonsgrunnlaget 
for måling og insentiver. 


Utvikle og synliggjøre 
indikatorer som:  
• antall gjesteforskere 
• deltakelse i internasjonale 


konferanser 
• publikasjoner i 


internasjonale tidsskrift 
• arrangement.  


Prodekan, Forsknings- og 
stabsseksjonen 


 Involvere og informere styret.  Prodekan  
Forsknings- og stabsseksjonen 


 


 


B. INNSATSOMRÅDE: TVERRFAGLIG SATSNING 


DELMÅL AKTIVITET ANSVARLIG 


Øke det tverrfaglige 
samarbeidet knyttet til UiBs 
satsningsområder; marin, klima 
og energi, de store 
samfunnsutfordringene 
 


Etablere en ressursgruppe på 
tvers av fagmiljø som skal legge 
til rette for og stimulere til 
tverrfaglige samarbeid.  


Prodekan  


Øke synliggjøringen av 
anerkjent tverrfaglig forskning 
og tverrfaglige fagmiljø som er 
koordinert eller ledet fra 
fakultetet 


Legge til rette for at forskere 
som allerede driver tverrfaglige 
prosjekter får finansiell og 
praktisk støtte til å formidle 
forskningen.  


Prodekan, FU 
Forsknings- og stabsseksjonen 
Ressursgruppen 


Øke antallet forskere som 
arbeider med tverrfaglige 
forskningstema og deltar i 
tverrfaglige nettverk. 


Kartlegge faktorer som må ligge 
til rette for at flere forskere 
utforsker muligheter for 
tverrfaglig samarbeid.  
 


Forsknings- og stabsseksjonen 


 Stimulere forskere til å invitere 
nye forskere inn i etablerte 
tverrfaglige nettverk. 
 


Prodekan 
Ressursgruppe 


 Sette nye forskere i kontakt 
med etablerte tverrfaglige 
forskermiljø på UiB. Gi flere 
forskere tilgang til deltakelse i 
klyngesatsingen på UiB. 


Prodekan 
Ressursgruppe 


Øke innslaget av tverrfaglig, 
forskningsbasert undervisning i 
studietilbudet. 


Utrede muligheter for å 
integrere mer undervisning 
basert på tverrfaglig forskning i 
studieordningen.  


Ressursgruppen  
Studiedekanen 
Studieadministrasjonen 


 Stimulere til at emnebankene 
inneholder masteroppgaver 
med tverrfaglige temaer. 


Ressursgruppen  
Studiedekanen 
Studieadministrasjonen 


 Involvere og informere Prodekan  
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fakultetsstyret. Forsknings- og stabsseksjonen 
 


C. INNSATSOMRÅDE: EKSTERNFINANSIERING 


DELMÅL AKTIVITET ANSVARLIG 
Få forskere fra flere fagmiljø til 
å satse mer langsiktig på å 
utvikle gode prosjekter og 
prosjektsøknader  
 


Identifisere personer og 
fagmiljø og mobilisere dem til 
systematisk arbeid mot 
konkrete utlysninger.  
 


Prodekan  
Forsknings- og stabsseksjonen 


 Gi mer administrativ støtte til 
prosjektsøknader som kan 
knyttes opp mot avsatte midler 
til UiBs faglige satsninger.   


Prodekan, 
Forsknings- og stabsseksjonen 


 Utvikle insentivordninger for 
enkeltforskere og 
forskningsmiljø som velger en 
langsiktig investering i 
prosjektutvikling og utvikling av 
lovende forskningsideer. 


Fakultetsledelsen, 
Fakultetsstyret 
Forsknings- og stabsseksjonen 


 Utvikle en premieringsordning 
for ansatte som mottar 
prosjektmidler. 


Fakultetsledelsen, 
Fakultetsstyret, FU,  
Forsknings- og stabsseksjonen 


 Tilrettelegge og stimulere til at 
forskere får delta i 
programkomiteer i NFR.  


Prodekan 
Forsknings- og stabsseksjonen 


 Stimulere til at ansatte får 
innspill på lovende 
forskningsideer som er aktuelle 
for EUs programmer, og 
tilrettelegge for at aktuelle 
personer melder seg som 
faglige evaluatorer i EU. 


Prodekan 
Forsknings- og stabsseksjonen 


 Frikjøp av personer som velger 
å satse langsiktig på en EU-
søknad. Frikjøp kan blant annet 
bestå i arbeid knyttet til 
kompetanseheving i 
søknadsskriving, 
nettverksmøter, 
workshoparrangementer, 
møte- og reisevirksomhet, og 
søknadsskriving. 


Fakultetsledelsen, 
fakultetsstyret, 
Forsknings- og stabsseksjonen 


Styrke informasjonsgrunnlaget 
for måling og insentiver. 


Halvårlige oversikter som viser 
antall innsendte søknader, 
tilsagn og finansiering 


Forsknings- og stabsseksjonen 


 Involvere og informere 
fakultetsstyret. 


Prodekan  
Forsknings- og stabsseksjonen 
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D: INNSATSOMRÅDE: FORSKNINGSSAMARBEID OG SAMHANDLING 


DELMÅL AKTIVITET ANSVARLIG 
Legge til rette for mer 
kommunikasjon, samarbeid og 
faglige diskusjoner på tvers av 
forskergrupper og generasjoner 


Skape en felles og uformell årlig 
møteplass for alle forskerne på 
fakultetet, der man oppdaterer 
hverandre på aktuell forskning 
og nye forskningsideer. 


Fakultetsledelsen 


 Systematisk informasjonsdeling 
gjennom Fakultetsnytt og 
mellom forskergruppene, om 
hvilke arrangementer som 
planlegges. 


Administrativ 
formidlingsgruppe 


 Større grad av åpenhet for 
deltakelse av alle ansatte i de 
ulike forskergruppenes 
aktiviteter. 


Prodekan 
Forskergruppeledere 


 Involvere og informere 
fakultetsstyret. 


Prodekan  
Forsknings- og stabsseksjonen 
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 Vedtak: 


«FU slutter seg til vedlagte forslag til handlingsplan for forskning med følgende 
justeringer:  
Innsatsområde A: Fagmiljø i verdensklassen 
Nytt: 
Delmål: Øke kontakten med det praktiske liv for å fange opp samfunnsrelevante 
problemstillinger og forskningsbehov. 
Aktivitet: Tilby praktikere og organisasjoner deltakelse på arrangementer i relevante 
forskergrupper og på egnede fakultetsseminarer.  
Innsatsområde B: Tverrfaglig satsing 
Presisering: 
Aktivitet: Etablere en ressursgruppe på tvers av fagmiljø på fakultetet, som skal legge til 
rette for og stimulere til tverrfaglig arbeid.  
Endring: 
Aktivitet: Utrede en ordning for emnebanker med tverrfaglige tema, og muligheter for 
veiledere av masteroppgaver fra andre faglige institusjoner. 
Innsatsområde C: Eksternfinansiering 
Presisering: 
Aktivitet: Stimulere til at ansatte får innspill på lovende forskningsideer, og 
kollegatilbakemelding på søknader. Legge til rette for at aktuelle fagpersoner melder 
som evaluatorer til EU-programmer. 
Nytt: 
Delmål: Øke andelen sterke forskningsmiljø som samarbeider med bedrifter og offentlig 
sektor. 
Aktivitet: utrede muligheter for tilbud av etterutdanning. 
Aktivitet: Tilby praktikere og organisasjoner deltakelse på arrangementer i relevante 
forskergrupper og på egnede fakultetsseminarer.  
 
Ansvarlige 
Aktivitet 1. Fakultetsledelsen, fagmiljø, studieseksjonen. 
Aktivitet 2: Fakultetsledelsen, forskergruppene, fagmiljø. 
 
Innsatsområde D: Forskningssamarbeid og samhandling 
Presisering: 
Aktivitet: Systematisk informasjonsdeling mellom forskergruppene. Et bedre system for 
formidling av informasjon om hvilke arrangementer som planlegges. 
 
Nytt 
Innsatsområde E: Rekruttering av studenter 
Delmål: Øke kontakten mellom forskningsmiljø og studenter 
Aktivitet: utrede muligheten for praksisplasser for flere studenter på tidligere studieår. 
Aktivitet: Arrangere kombinerte faglige og sosiale møteplasser i samarbeid med JSU. 
Aktivitet: gi studenter større muligheter til å delta på aktiviteter arrangert av 
forskergruppene eller andre fagmiljø. 
 
Ansvarlige: 
Aktivitet 1: Fakultetsledelsen, studieseksjonen, forsknings- og stabsseksjonen. 
Aktivitet 2: Fakultetsledelsen, forskergruppene, enkeltforskere. 
Aktivitet 3: Prodekan og forsknings- og stabsseksjonen. 
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Rammer for verksemda ved Norwegian China Law Centre 


 
 


Innleiing 
Etter initiativ frå fakultetet oppretta Universitetsstyret Norwegian China Law Centre i møte 
februar 2017, sak 11/17. I saka vart det og godkjent vedtekter for senteret og bestemt at 
senteret skal ligge ved Det juridiske fakultet. I styrets saksframlegg heiter det blant anna: 


«Etableringen av et eget senter for å koordinere denne satsingen er et viktig strategisk grep 
som vil kunne gi synergier både internt ved fakultetet, i dialog myndigheter og kinesiske 
partnere og ikke minst i tverrfaglig samarbeid med de øvrige fakultetene ved UiB.» 


Senteret vart opna under eit seminar i Universitetsaulaen 4. mai. 


 


Planar for Norwegian China Law Centre i 2018 
Chinese Law Summer Program (CLSP) er eit opplæringsprogram i kinesisk rett som går over 
fire veker i Beijing i mai/juni kvart år. CLSP er planlagt vidareført i 2018. CLSP er eit 
samarbeid mellom Renmin Law og fem amerikanske law schools, og fakultetet i Bergen vart 
ein partnar i dette samarbeidet i 2016. Planen er at 16 studentar frå Bergen deltek i 2018. 
Studentane viser stor interesse for dette studietilbudet. Talet på søkjarar til CLSP2018 ligg 
ikkje føre i skrivande stund, men vi tek sikte på å leggja dette fram i styremøte. Deltakinga i 
CLSP inngår som ein del av emnet JUS134-Kina, og for studentane som deltek på CLSP, 
kjem dette emnet som ei erstatning for det obligatoriske emnet JUS134 Rettshistorie og 
komparativ rett. Lånekassen dekker reiseutgifter og skulepengar til Renmin Law, medan 
fakultetet har søkt Senter for internasjonalisering av utdanning om prosjektmidlar som 
mellom anna skal nyttast som tilskot til å dekke overnattingsutgifter. Dei to første åra 
JUS134-Kina vart tilbydd dekka Konfutseinstituttet overnattinga for studentane.  Vi meiner at 
deltakinga på CLSP for våre studentar på 3. studieår vil kunne medverke til auka interesse 
for utveksling generelt og til kinesiske universitet spesielt på 5. studieår.   


Semesterprogrammet i kinesisk rett vert også vidareført med deltaking frå 12 studentar 
vårsemesteret 2018. Det kan nemnast at det var totalt 23 studentar som hadde ført opp 
semesterprogrammet som eitt av alternativa i søknaden sin til utveksling. Dette er med å 
streke under den store interessa frå studentane for dette tilbodet. 


Det er og planlagt kurs i europeiske menneskerettar ved kinesiske universitet i 2018. Om 
våren ved Renmin Law og om hausten ved Shandong Law. Ein legg opp til at denne 
undervisninga som i 2017 vert utført av førsteamanuensis Bjørnar Borvik og professor 
Asbjørn Strandbakken.  
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Frå og med hausten 2016 har fakultetet tilbydd spesialemnet JUS292-2-A Introduction to 
Chinese Law i Bergen. Kurset har eit omfang på 20 forelesingstimar, og gjev 10 studiepoeng. 
Kurset er utvikla av Associate Professor MAN Hongjie ved Shandong Law. Hausten 2017 var 
det 19 studentar som møtte til eksamen. Konfutse-instituttet i Bergen dekker reise- og 
opphaldsutgiftene. Fakultetet betaler ikkje honorar til Professor MAN, sidan hans 
undervisning hos oss er ei motyting for den undervisninga Førsteamanuensis Bjørnar Borvik 
og professor Asbjørn Strandbakken har ved Shandong Law. Introduction to Chinese Law vil 
også bli tilbydd i 2018, og vi ønskjer på lengre sikt å opprette to spesialemner til om kinesisk 
rett, slik at fakultetet samla sett kan tilby eit semesterstudium i kinesisk rett ved fakultetet. 
Meininga er at dette skal vere to fordjupingskurs på 10 studiepoeng kvar, og at dei skal 
finansierast på same måten som introduksjonskurset. 


Fakultetet har sidan 2012 arrangert ph.d.-seminaret "Chinese Legal Culture Studied from a 
Nordic Viewpoint" for våre stipendiatar. Seminaret finn stad ved Nordic Centre ved Fudan 
University i Shanghai, og det er professorane Ragna Aarli og Karl Harald Søvig som har 
utvikla dette tilbodet. I etterkant av seminaret har stipendiatane våre reist til Beijing for å delta 
på ein felles rundebordskonferanse med ph.d.-studentar frå Renmin Law. Tiltaket har til no 
vore delfinansiert med SPIRE-midlar frå Universitetet i Bergen, og i perioden 2017-2020 er 
tiltaket delfinansiert med midlar frå SIU.  Ph.d.-seminaret og den felles 
rundebordskonferanse med ph.d.-studentar frå Renmin Law vart av ulike grunnar ikkje 
gjennomført i 2017. Planen er å ta opp att denne aktiviteten i 2018. 


Av andre planlagte aktivitetar i 2018, er det i denne samanhengen særleg grunn til å trekke 
fram domstolskonferansen The Role of Courts in Evolving Societies som skal arrangerast i 
samarbeid med Renmin University School of Law i Beijing 25. – 26. mai 2018, og Maritime 
BERGEN Law Summer Programme som skal arrangerast i samarbeid med Maritime Bergen 
i perioden 3. – 19. August 2018. Begge desse prosjekta er fullt ut finansiert med midlar frå 
UiB sentralt og eksterne kjelder. 


Domstolskonferansen har ei total kostnadsramme på 50 000 Euro, og er pr. dato 
delfinansiert med tildelingar frå Senter for Internasjonalisering av Utdanning (19 500 Euro), 
Universitetet i Bergen (SPIRE-midlar) (10 500 Euro) og Renmin University School of Law (13 
500 Euro). Det står framleis att eit udekka finanseringsbehov på 6 500 Euro, men prosessar 
mot fleire potensielle bidragsytarar er i gang med føremål å sikre fullfinansiering.1 
Konferansen er tenkt å vere eit første steg på vegen mot samarbeid om eit større 
forskningsprosjekt kalla "The Role of Courts in Evolving Societies: A Comparative Study of 
European and Chinese Experiences". 


Maritime BERGEN Law Summer Programme har for 2018 og 2019 ei total kostnadsramme 
på omlag 1 450 000 kroner. Programmet er pr. dato delfinansiert med tildelingar på tilsaman 
1 259 000 kroner frå Senter for Internasjonalisering av Utdanning (334 000 kroner), Bergen 
kommune (75 000 kroner), Hordaland fylkeskommune (250 000 kroner), Stiftelsen Neptun 
(200 000 kroner), Bergens Rederiforening (200 000 kroner), Norwegian Hull Club (50 000 
kroner) og Sparebanken Vest (150 000 kroner). Det står framleis att eit udekka 
finansieringsbehov på omlag 190 000 kroner, men to av bidragsytarane som førebels berre 
har gitt støtte til programmet i 2018, har uttrykt vilje til å bidra til programmet også i 2019. 
Sommarprogrammet skal bidra til å motivere fleire kinesiske studentar til å utveksle til 
Bergen for eitt eller to semester på eit seinare tidspunkt, i tillegg til at fakultetet gjennom 
samarbeid om sommarprogrammet byggjer relasjonar til Maritime Bergen og til bedrifter og 


 
1 For meinr informasjon om domstolskonferansen sjå http://www.uib.no/en/chinese-law-
centre/106217/conference-role-courts-evolving-societies 
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institusjonar i både offentleg og privat sektor som er viktige for eitt av dei tre strategiske 
satsingsområda til UiB, nemleg marin forsking.        


Av andre forskingsaktivitetar kan nemnast at fakultetet i Bergen legg opp til å ta imot fleire 
kinesiske PhD-studentar for lengre forskingsopphald i Bergen. Desse opphalda er finansiert 
av Chinese Scholarship Council (CSC). 


 


Dekan og fakultetsdirektør sine merknader 
Frå 1. august 2017 er førsteamanuensis Bjørnar Borvik oppnemnd som leiar ved Norwegian 
China Law Centre. Oppgåvene som leiar for senteret er tidkrevjande, og det heng og saman 
med at Borvik er initiativtakar og sentral i gjennomføringa av det meste av den aktiviteten 
fakultetet har opp mot samarbeidspartnarar i Kina og dei andre eksterne partane som er 
knytte opp mot dette arbeidet. 


Dekan og fakultetsdirektør finn det rimeleg at Borvik får eit fritak frå undervisningsplikta 
fastsett etter skjønn, for det arbeidet han utfører i denne samanhengen. Framlegget til fritak 
er sett til 250 timar kvart år i perioden 01.01.2017-31.12.2019. Dekan og fakultetsdirektør 
foreslår at omfanget vert vurdert på nytt etter dette, etter at vi har nokre års erfaring med 
verksemda til Kinasenteret. 


Fakultetet er tilført kr 200.000 frå Universitetet i Bergen til dette formålet for 2018, men 
denne løyvinga gjeld berre fritak knytt opp mot aktiviteten ved fakultetet. Dekan og 
fakultetsdirektør legg til grunn at dersom Borvik skal utføre anna arbeid i universitetet si 
teneste vil Universitetet i Bergen kompensere dette særskilt. 


Utgiftene for 2018 tatt inn i budsjettsaken. 


 


På denne bakgrunn gjer dekan og fakultetsdirektør følgjande  
 
framlegg til vedtak: 


1. Styret ved Det juridiske fakultet godkjenner framlegget til aktivitetsplan for 2018. 
2. Førsteamanuensis Bjørnar Borvik får godskrive 250 timar i undervisningsbanken for 


arbeid han utfører i tilknyting til Norsk senter for kinesisk rett kvart år i perioden 
01.08.2017-31.12.2019. 


 
   


 
Karl Harald Søvig  
dekan Øystein L. Iversen 
 fakultetsdirektør 
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ETABLERING AV SENTER FOR KOORDINERING AV FAKULTETETS SAMARBEID 
MED KINESISKE UNIVERSITET 
__________________________________________________________________________ 
 


1. Innleiande merknader om sakshandsaminga 


Fakultetsstyret fekk ei muntleg orientering på styremøtet i desember 2016 om status i 
samarbeidet med kinesiske universitet, og om dekanatets arbeid med å etablere eit senter 
for koordinering av dette samarbeidet. Det vart i etterkant av orienteringa gitt uttrykk for at 
styret ville ha seg forelagt ei sak om arbeidet med å etablere eit senter. Av omsyn til den 
framdriftsplanen det no blir arbeidd etter, er det gunstig med ei rask realitetsbehandling i 
fakultetsstyret.  


 


2. Samarbeidsavtalane 


Fakultetet har inngått samarbeidsavtalar med fleire leiande universitet i Kina. Renmin 
University School of Law har heile tida vore den viktigaste samarbeidspartnaren vår, men vi 
opplever også stor interesse for samarbeid frå andre universitet. Pr. dato har vi inngått 
samarbeidsavtalar med Peking University School of Law (Beijing), China University of 
Political Science and Law (Beijing) Chinese Foreign Affairs University (Beijing), Shandong 
University School of Law (Jinan) og Fudan University School of Law (Shanghai). Vi er i 
samtalar med Tsinghua University School of Law (Beijing), Shanghai Jiao Tong University 
School of Law (Shanghai), City University of Hong Kong og Chinese University of Hong Kong 
om inngåing av samarbeidsavtalar, og vi reknar med at desse avtalane blir signert i løpet av 
2017. 


 Frå hausten 2012 og fram til og med studieåret 2015/2016 har fakultetet teke imot 30 
kinesiske studentar, og vi har sendt 19 av våre studentar på utvekslingsopphald ved 
kinesiske universitet. Interessa for utveksling til Kina er aukande blant våre studentar, og i 
inneverande studieår (2016/2017) reiser 11 av våre studentar på utvekslingsopphald til 
kinesiske universitet. 


 


3. Nærmare om dei ulike tiltaka i samarbeidet 


Chinese Law Summer Program (CLSP) er eit opplæringsprogram i kinesiske rett som går 
over fire veker i Beijing i mai/juni kvart år. CLSP er eit samarbeid mellom Renmin Law og 







fem amerikanske law schools, og fakultetet i Bergen vart ein partnar i dette samarbeidet i 
2016. Då deltok 10 av våre studentar på dette programmet, og vi har fått forhandla opp 
kvoten til 15 studentar frå og med 2017. Studentane viser stor interesse for dette 
studietilbudet, og i samband med uttaket til CLSP2017, var det 59 studentar som søkte om å 
få delta. Deltakinga i CLSP inngår som ein del av emnet JUS134-Kina, og for dei studentane 
som deltek på CLSP, kjem dette emnet som ei erstatning for det obligatoriske emnet JUS134 
Rettshistorie og komparativ rett. Lånekassen dekker reiseutgifter og skulepengar til Renmin 
Law, medan Konfutse-instituttet i Bergen dekker overnattingsutgiftene for våre studentar. 
Den økonomiske støtten frå Konfutse-instituttet er frå og med 2017 gitt på det vilkår at 
studentane deltek på eit kurs i kinesisk språk og kultur. Vi meiner at deltakinga på CLSP for 
våre studentar på 3. studieår vil kunne medverke til auka interesse for utveksling til kinesiske 
universitet på 5. studieår. Vi arbeider no saman med Maritime Bergen om å utvikle eit 
sommarprogram i Bergen for kinesiske studentar, og tek sikte på å tilby dette for første gong 
i august 2018. 


 Fakultetet i Bergen har etablert eit semesterprogram i kinesisk rett, og dei første ni 
studentane som er tekne opp på dette programmet reiser til Kina i vårsemesteret 2017. 
Semesterprogrammet er tredelt: 1) I januar og februar 2017 skal studentane delta på eit fem-
vekers (tilsaman 60 timar) introduksjonskurs i kinesisk språk og kultur. Dette kurstilbudet er 
utvikla av Konfutse-instituttet i Bergen. 2) Frå ultimo februar 2017 skal studentane ta fire-fem 
juridiske fag tilsvarande om lag 20 studiepoeng ved Renmin Law i Beijing eller Fudan Law i 
Shanghai. 3) Parallelt med universitetsstudiane skal studentane ha praksisplass hos norske 
eller kinesiske bedrifter eller organisasjonar. Praksisopphaldet varer i seks veker (tilsaman 
30 dagar), og etter endt opphald skal studentane skrive ein praksisrapport som gjev 10 
studiepoeng. Vi har pr. dato avtalar om tilsaman 15 traineeplassar hos 11 bedrifter og 
organisasjonar i Beijing og Shanghai. Vi meiner at kombinasjonen av studiar og praksis vil 
gje våre studentar ein nokså unik kompetanse. Dei vil få direkte erfaring med korleis lovene 
verkar i prakis, og dei vil få arbeidserfaring frå eit internasjonalt miljø. Basert på dei 
erfaringane vi no gjer oss i fastlands-Kina, vil vi vurdere om eit liknande semesterprogram 
skal etablerast saman med våre samarbeidsuniversitet i Hong Kong.  


 Førsteamanuensis Bjørnar Borvik har sidan våren 2015 hatt årlege kurs i europeiske 
menneskerettar ved kinesiske universitet. Til no er det gjennomført tre kurs; to ved Renmin 
Law og eitt ved Shandong Law. Kursa er på rundt 40 timar, og tilsaman 48 studentar har 
teke eksamen. Nytt kurs skal gjennomførast ved Renmin Law i mars og i april 2017, og det 
blir planlagt for nytt kurs ved Shandong Law hausten 2017. Det er Renmin Law og Shandong 
Law som dekker reise- og opphaldsutgiftene, medan Borvik har ført undervisninga i 
undervisningsrekneskapen her på fakultetet. Som visedekan har Borvik svært begrensa 
undervisningsplikt, og dette inneber at denne aktiviteten har heilt marginale ressursmessige 
konsekvensar for fakultetet. I perioden 2017-2020 blir ordninga at Renmin Law dekker 
reiseutgiftene, medan opphaldsutgifter (overnatting og kostgodtgjersle) blir dekka av 
prosjektmidlar frå Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Shandong Law skal 
framleis dekke reise- og opphaldsutgifter for kursa der. 


 Frå og med hausten 2016 tilbyr fakultetet spesialemnet JUS292-2-A Introduction to 
Chinese Law i Bergen. Kurset har eit omfang på 20 forelesingstimar, og gjev 10 studiepoeng. 
Kurset er utvikla av Associate Professor MAN Hongjie ved Shandong Law, og det er han 
som held forelesingane. Hausten 2016 var det 21 studentar som møtte til eksamen. 
Konfutse-instituttet i Bergen dekker reise- og opphaldsutgiftene. Fakultetet betaler ikkje 







honorar til MAN Hongjie, sidan hans undervisning hos oss er ei motyting for den 
undervisninga Borvik har ved Shandong Law. Vi ønskjer på litt sikt å opprette to 
spesialemner til om kinesisk rett, slik at fakultetet samla sett kan tilby eit semesterstudium i 
kinesisk rett ved fakultetet. Meininga er at dette skal vere to fordjupningskurs på 10 
studiepoeng kvar, og dei skal finansierast på same måten som introduksjonskurset. 


 Det er sett i gang eit arbeid med å førebu ein internasjonal konferanse i Beijing med 
tittelen "The Role of Courts in Evolving Societies: A Comparative Study of European and 
Chinese Experiences". Konferansen er planlagt gjennomført i mai 2018, og det er etablert ei 
arbeidsgruppe som førebur konferansen. I tillegg til Borvik, er professorane Ragna Aarli, Eirik 
Holmøyvik og Jørn Øyrehagen Sunde involvert i dette prosjektet. Dessutan er Elisabeth 
Steiner (dommar i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i perioden 2001-2015), Sir Richard 
Aikens (Lord Justice, Court of Appeal in England and Wales i perioden 2008-2015), 
professor ZHU Yan (Renmin Law) og Anne Sanders (juniorprofessor, Universitetet i Bonn) 
medlemmer i arbeidsgruppa som førebur konferansen. Konferansen er delfinansiert, og det 
blir arbeidd med fullfinansiering av prosjektet. 


 Fakultetet har sidan 2012 arrangert PhD-seminaret "Chinese Legal Culture Studied 
from a Nordic Viewpoint" for våre stipendiatar. Seminaret finn stad ved Nordic Centre ved 
Fudan University i Shanghai, og det er professorane Ragna Aarli og Karl Harald Søvig som 
har utvikla dette tilbodet. I etterkant av seminaret har stipendiatane våre reist til Beijing for å 
delta på ein felles workshop med PhD-studentar frå Renmin Law. Tiltaket har til no vore 
delfinansiert med SPIRE-midlar frå Universitetet i Bergen, og i perioden 2017-2020 er tiltaket 
delfinansiert med midlar frå SIU. Av andre forskingsaktivitetar, kan nemnast at fakultetet i 
Bergen har teke imot fleire kinesiske PhD-studentar for lengre forskingsopphald i Bergen. 
Desse opphalda er finansiert av Chinese Scholarship Council (CSC). I tillegg pågår 
forskingssamarbeid mellom enkeltforskarar, og det er arrangert seminar og workshops som 
også involverer kinesiske forskarar. 


 


4. Behovet for etablering av senter. Kort om senterets oppbygging 


Som gjennomgangen ovanfor viser, er det på relativt kort tid bygd opp ein nokså omfattande 
portefølje med ulike aktivitetar som involverer kinesiske samarbeidspartar. For betre å sjå dei 
ulike aktivitetane i samanheng, og for å lette administreringa av desse, er det behov for å 
etablere ein senterstruktur. Verken studieseksjonen eller forsknings- og stabsseksjonen ved 
fakultetet har ledig kapasitet  av betydning som kan settast inn for å administrere all denne 
aktiviteten. Etableringa av eit senter vil også gjere det enklare å profilere overfor omverda 
den samla aktiviteten som fakultetet har med kinesiske samarbeidspartar, og ei slik 
profilering kan i sin tur legge til rette for at fakultetet blir tilført eksterne ressursar. Dekanatet 
arbeider for at senteret skal bli tilført administrativ arbeidskraft tilsvarande eit årsverk. 


Det skal lagast ei eiga nettside for senteret. I tillegg skal det etablerast eit Advisory Board i 
tilknytning til senteret, og i arbeidet med å sette saman denne gruppa har følgjande kriterium 
vore retningsgjevande: Institusjonell tilknytning til sentrale samarbeidspartar, kjennskap til 
kinesisk rett og samfunnsliv, og erfaring frå undervisning eller forsking i Kina. Gianmaria 
Ajani (rektor ved Universitetet i Torino), Elisabeth Steiner (dommar ved 
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i perioden 2001-2015), ZHU Yan (professor ved 
Renmin Law) og Bjørn K. Haugland (Executive Vice President i DNV GL Group) har fram til 









		Rammer for verksemda ved Norwegian China Law Centre

		Sak 4/17 Etablering av senter for koordinering av fakultetets samarbeid med kinesiske universitet






 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  


 
  


  
 


 
 


Evaluering og videreføring av sekstimers eksamen. Studieutvalgets 
kompetanse.  


 
 
Bakgrunn 
I sitt møte den 16. desember 2008 fattet fakultetsstyret vedtak i sak 85/08 Budsjettfordeling 
2009, der følgende punkt inngikk som pkt. 2 b: 


For kurs som starter i 2009 skal eksamen på hvert kurs de fire første 
studieårene være 4 timers skoleeksamen. Studieutvalget kan gjøre unntak fra 
dette for kurs med mer enn 10 studiepoeng, etter søknad fra kursansvarlig. 
(Første punktum vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Andre punktum vedtatt med 6 
mot 5 stemmer). Følgende forslag fikk 3 stemmer: Det utredes nærmere til 
neste møte: for kurs som starter opp våren 2009 reduseres eksamenstiden for 
skoleeksamen som hovedregel til 4 timer. (Husabø).) 


Som oppfølging fattet Studieutvalget et vedtak i sitt møte den 10. juni 2015, sak 48/15: 


1. Eksamenstiden økes til seks timer for alle tre emnene på fjerde studieår; 
JUS241 Strafferett, JUS242 Rettergang og JUS243 Alminnelig formuerett med 
virkning fra studieåret 2015/2016. 


2. Eksamenstiden økes til seks timer for JUS124 Tingsrett og JUS135 Rettsstat og 
menneskerettigheter med virkning fra studieåret 2015/2016.  


3. Det innføres ikke ordgrense for besvarelsene.  
4. Denne ordningen gjennomføres innenfor gjeldende økonomiske rammer. 
5. Ordningen evalueres etter studieåret 2016/2017. 


Som oppfølging av pkt. 5 i SU-vedtaket, ble det foretatt en omfattende evaluering av 
ordningen høsten 2017. Denne ble presentert for SU i møtet den 29. november, og SU fattet 
slikt vedtak i sak 85/17: 


Studieutvalget takker for evalueringen og sier seg meget fornøyd med den.  


Studieutvalget ber fakultetsstyret videreføre ordningen for de emnene som ble 
omfattet av vedtaket i sak 85/08 fra 16. desember 2008. 


Studieutvalget ber om å få kompetanse til å vedta seks timers eksamen for andre 
emner enn de som er omfattet i fakultetsstyrets vedtak i 2008, med begrensing 
som angitt i § 9 pkt. 2 bokstav d andre punktum i Reglement for Det juridiske 
fakultet: «Der vedtatte endringer har budsjettmessige konsekvenser, må disse 
være utredet og vedtatt av fakultetsstyret før endringene iverksettes.» 


Dato: 04.12.2017 
Arkivsaksnr: 2017/12671-


JOSP 


Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 
96/17 
05.02.2018 


Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Evalueringen vedlegges her i sin helhet. 


Etter dette ber SU om at ordningen med seks timers eksamen for JUS124 Tingsrett, JUS135 
Rettsstat og menneskerettigheter, JUS241 Strafferett, JUS242 Rettergang og JUS243 
Alminnelig formuerett videreføres som normalordning for disse emnene, i stedet for som en 
unntaksbestemmelse. 


På grunnlag av evalueringen har SU kommet til at det kan være ønskelig å utvide ordningen 
til å gjelde også emner som ikke oppfyller vilkåret «mer enn 10 studiepoeng». SU ber derfor 
om at fakultetsstyret opphever den begrensingen styret gjorde i 2008 av studieutvalgets 
kompetanse som i utgangspunktet ligger i § 9 pkt. 2 bokstav d i Reglement for Det juridiske 
fakultet. Dette vil føre til at SU kan fastsette lengden på alle eksamener. Begrensingen i siste 
punktum i reglementsbestemmelsen opprettholdes selvsagt. («Der vedtatte endringer har 
budsjettmessige konsekvenser, må disse være utredet og vedtatt av fakultetsstyret før 
endringene iverksettes.») Konkret ber SU om at det aktuelle vedtakspunktet fra 2008 endres 
til: SU fastsetter eksamenstidens lengde. Der ikke noe annet er bestemt om vurderingsform 
og/eller tid, gjelder en hovedregel om fire timers skoleeksamen. 


 
 
Forslag til vedtak: 
Punkt 2 b i fakultetsstyrets vedtak i sak 85/08 oppheves og erstattes med: «SU fastsetter 
eksamenstidens lengde. Der ikke noe annet er bestemt om vurderingsform og/eller tid, 
gjelder en hovedregel om fire timers skoleeksamen.» 


 
 


   
 


  
Karl Harald Søvig                 
 dekan 


Øystein Iversen 
fakultetsdirektør 
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Evaluering av ordningen med seks timers skoleeksamen 


Saksnotat til Studieutvalget 
Viser til vedtak i Studieutvalget den 10. juni 2015, sak 48/15, der utvalget fattet slikt vedtak: 


1. Eksamenstiden økes til seks timer for alle tre emnene på fjerde studieår; JUS241 Strafferett, JUS242 
Rettergang og JUS243 Alminnelig formuerett med virkning fra studieåret 2015/2016. 


2. Eksamenstiden økes til seks timer for JUS124 Tingsrett og JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter 
med virkning fra studieåret 2015/2016.  


3. Det innføres ikke ordgrense for besvarelsene.  
4. Denne ordningen gjennomføres innenfor gjeldende økonomiske rammer. 
5. Ordningen evalueres etter studieåret 2016/2017. 


 
Det er vedtakets punkt 5 som følges opp i notatet her. 


Bendik Tveiten Vigsnes og Veronica Ljosheim har gjennomført evalueringen.  
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1.0 Bakgrunn 
Siden 2009 har fakultetet hatt fire timers eksamen på samtlige obligatoriske emner i rettsstudiet. Fire 
timers eksamen ble innført som ledd i et omfattende sparingstiltak for fakultetet. Ved innføringen 
ble Studieutvalget gitt mandat til å gjøre unntak fra hovedregelen om fire timers skoleeksamen for 
kurs med mer enn 10 studiepoeng. Siden den gang ble det rettet flere henvendelser fra 
emneansvarlige, først og fremst på større emner, om å øke eksamenstiden til seks timer. 
Hovedtrekkene i argumentasjonen var at firetimers eksamen ikke gav rom for å prøve bredden i de 
mer sammensatte emnene. Studentene argumenterte på sin side med at fire timers eksamen kunne 
oppleves som en skrivekonkurranse som ikke gav rom for dybde og refleksjon i besvarelsene.  


I 2015 vedtok Studieutvalget derfor at sekstimers skoleeksamen skulle innføres som en prøveordning 
på følgende emner: 


- JUS124 Tingsrett (13 sp) 
- JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter (15 sp) 
- JUS241 Strafferett (20 sp) 
- JUS242 Rettergang (20 sp)  
- JUS243 Allmenn formuerett (20 sp)  


Eksamensoppgavene skulle ikke utvides og den ekstra eksamenstiden skulle komme studentene til 
gode som ekstra tid til refleksjon og fordypning. Prøveordningen sammenfalt med innføring av digital 
skoleeksamen. Fra og med juni 2015 har alle skoleeksamener på obligatoriske emner vært digitale.  


Det ble også vedtatt at ordningen skulle evalueres etter studieåret 2016/2017. Dette dokumentet er 
en oppfølging av dette punktet. 


1.1 Fremgangsmåte for evaluering  
Siden innføringen av prøveordningen har sin hovedbakgrunn i ønsker fra emneansvarlige og 
studenter, var det naturlig å hente inn erfaringer fra disse på hvordan ordningen har fungert. Vi tok 
tidlig kontakt med de emneansvarlige for de aktuelle emnene og ba dem gi tilbakemelding per e-post 
både på hvordan de selv har tilpasset seg ordningen gjennom utformingen av eksamensoppgavene, 
så vel som hvordan de opplever at ordningen har påvirket studentenes besvarelser.  


For å få studentenes synspunkter på ordningen startet vi med et møte med Juridisk Studentutvalg 
(JSU). I etterkant av møtet skrev JSU et notat om deres synspunkt på overgangen til sekstimers 
eksamen i de aktuelle emnene. De laget også en enkel spørreundersøkelse som de annonserte på sin 
Facebookside.  Etter å ha mottatt resultatet fra denne undersøkelsen som over 100 studenter svarte 
på, så vi at det var et behov for at fakultetet sendte ut en egen spørreundersøkelse. Vi laget derfor 
en undersøkelse med spørsmål som var mer direkte innrettet mot det vi konkret var ute etter å vite, 
som deretter ble sendt ut til studentene.  


Ved innføringen av prøveordningen var også økonomi et sentralt hensyn. Det ble i Studieutvalget 
presisert at ordningen med sekstimers eksamen skulle gjennomføres innenfor gjeldende økonomiske 
rammer. Vi tok derfor kontakt med økonomiansvarlig ved fakultetet for å forhøre oss litt rundt de 
økonomiske konsekvensene av å øke eksamen fra fire til seks timer, og en oppsummering av dette er 
inkludert i rapporten. 
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Til slutt hentet vi inn karakterstatistikker fra de ulike emnene, samt statistikk på hvor mange som tok 
kontinuasjonseksamen. Vi tok da utgangspunkt i statistikken fra før og etter ordningen ble innført. 
Dette var for å se om ordningen hadde noen målbar effekt på studentenes prestasjoner.  


 


2.0 Evaluering 
 
2.1 De emneansvarliges erfaringer 
 
Vi sendte den 16.10.17 ut en kortfattet mail med følgende spørsmål:  


«1. Har dere merket noen positive effekter på studentenes prestasjoner etter overgangen? 


2. Har dere merket noen negative effekter på studentenes prestasjoner etter overgangen? 


3. Opplever dere at sekstimers eksamen utnyttes til mer dybde og refleksjon? 


4. Har oppgavene dere gir til eksamen endret karakter? 


5. Har oppgavene dere gir til eksamen endret omfang? 


Til slutt: Vil du gi uttrykk for en samlet vurdering i overgangen fra fire til seks-timers eksamen i ditt emne?»  


Oppsummert 
 
Samtlige (med unntak av JUS243 Allmenn formuerett) svarte innen fristen og deres svar blir gjengitt 
under.  


Samlet sett er inntrykket fra de emneansvarlige gjennomgående positivt. Selv om de ikke med 
sikkerhet kan fastslå at besvarelsene har blitt atskillig bedre, synes samtlige å mene at de ser 
tendenser til at innholdet i besvarelsene har endret seg. De mener nå å se færre tilfeller av studenter 
som kommer i tidsnød og eksempelvis fyller ut de siste oppgavene i stikkordsform. Studentene får nå 
tid til å sette seg grundig inn i oppgaveteksten og dermed disponere svarene sine bedre enn før. 
Elementet av skrivekonkurranse er i så måte blitt mindre fremtredende. Resultatet blir mer 
komplette besvarelser der studentene får vist mer refleksjon og dybde i resonnementene sine.   
 
De emneansvarlige er også tydelige på at de ikke har endret omfanget på oppgavene. I den grad 
omfanget er endret så er det i så fall kun for å gi rom for mer reflekterte drøftelser og dermed få mer 
nyanserte oppgavesvar.  
 
Samtlige er også positive til at ordningen videreføres.  
 


2.1.1 Erfaring fra JUS124 Tingsrett 
 
Hei, 
1. Det er vanskeleg å merke læringseffektane av ein avsluttande eksamen. 
2. Tilsvarande som over.  
3. Ved utarbeiding av eksamensoppgåve meiner eg ein kan leggje opp til diskusjonar som krev noko 
meir tid til djupne, refleksjon og metode, sjølv om  
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det har vore eit uttrykt mål å ikkje lage meir OMFATTANDE oppgåver. Det viktige er at meir tid på 
eksamensdagen, kan gi  
meir gjennomtenkte og strukturerte oppgåvesvar. 
4. Oppgåvene er ikkje endra vesentleg (og kanskje ikkje merkbart i det heile), men som nemnt meiner 
eg at ein no kan lage spørsmål som  
opnar for litt meir tid til refleksjon. 
5. Det er ikkje lagt opp til fleire drøftingar eller spørsmål, men kanskje eit par fleire moment til faktum 
for å få litt meir nyanserte oppgåvesvar. 
Dette er likevel marginalt.  
 
Samla vurdering:  
Den viktigaste effekten er nok at færre misforstår spørsmål og bommar på faktum osb.  
Studentane får betre tid til å lese oppgåveteksten grundig, og tid til å disponere oppgåvesvaret. 
Dermed unngår ein nok nokre av dei heilt svake oppgåvesvara.  
Studentar har også gitt positive tilbakemeldingar på at dei opplever å ha betre tid, og mindre stress i 
sjølve eksamenssituasjonen.  
Dei opplever at dei i større grad får vist fram alt dei kan om dei spørsmåla som blir stilt.  
Dette har nok også samanheng med at vi i same periode har gått over til å skrive eksamen på pc.  
Eg har ikkje merka meg nokon negative effektar av lengre tid på eksamen.   
 
Det er vanskeleg å seie klart kva for verknad lengre eksamenstid eventuelt kan ha å seie  
for evalueringa. Ved at alle får høve til å levere meir gjennomtenkte oppgåvesvar, har nok også alle 
oppgåvesvara blitt litt betre.    
 
Noko av dette skuldast nok også at  vi har gått over til at studentane kan bruke pc.   
Eg trur likevel at betre tid på eksamen, kan gjere det litt lettare å bruke heile skalaen av karakterane.  
Dei beste oppgåve er veldig gode, medan dei svakaste skil seg klart frå resten.   
I tingsrett er det framleis ei stor samling av oppgåver kring C.  
 
Ein skulle tru at ein var sikrare på at karakteren som blir gitt er meir "korrekt" ved eit noko breiare 
grunnlag for evaluering, men det er framleis mange studentar som får endra karakter etter klage.  
 
Ingunn 
 


2.1.2 Erfaring fra JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter 
 
Her kommer mitt inntrykk i kortform: 
 
1) Studentenes prestasjoner er jevnt over bedre etter overgangen til sekstimerseksamen. 
Besvarelsene bærer i større grad preg av selvstendighet og refleksjon. Det er nærliggende å anta at 
dette har sammenheng med at man har hatt bedre tid til å tenke seg om. Selv om 
sekstimersoppgaven er noe mer omfattende enn den tidligere firetimers, er den av samme karakter 
og søkes utarbeidet slik at det skal være bedre tid til å håndtere de spørsmål den reiser.   
 
2) Jeg har ikke registrert noen negative effekter på studentenes prestasjoner. 
 
3-5) Se 1 ovenfor. 
 







 side 8 av 47 


 
 
 
  


Jeg er, som det fremgår, positiv til overgangen til sekstimerseksamen og anbefaler at ordningen 
fortsettes. 
 
Jørgen Aall 
 


2.1.3 Erfaring fra JUS241 Strafferett 
 
Svara nedanfor er gjevne på bakgrunn av inntrykk frå nivåkontrollen, som naturleg nok inneber eit 
avgrensa tilfang av oppgåver i samanhengen.  
 
1. Har dere merket noen positive effekter på studentenes prestasjoner etter 
overgangen? 
 
I noko grad kan det synes som der er tendensar til meir inngåande drøftingar, og færre svært 
uryddige oppgåvesvar. 
 
2. Har dere merket noen negative effekter på studentenes prestasjoner etter overgangen? 
 
Nei 
 
3. Opplever dere at sekstimers eksamen utnyttes til mer dybde og refleksjon? 
 
Jf. svar på spørsmål 1, sett saman med svar på spørsmål 4.  
 
4. Har oppgavene dere gir til eksamen endret karakter? 
 
Dette spørsmålet er vanskeleg. Etter omlegginga til seks-timers eksamen, var det nærliggande å 
bygge inn oppgåvespørsmål som i større grad inviterte til sjølvstendige drøftingar og svar. Dette 
overlappa likevel i stor grad med dei store utfordringane som har følgt med særleg blind klagesensur. 
Ei orientering mot oppgåvespørsmål som inviterte til refleksjon og sjølvstendige drøftingar og svar 
krev større grad av skjønn frå sensor si side. Dermed vart denne orienteringa eit problem i møte med 
erfaringar om større karakterendringar frå sensur til klage. I lys av det har ambisjonen om oppgåver 
som i større grad stod opent for ulike tilnærmingar vore dempa ned att. Det er uheldig, men ein 
naudsynt konsekvens av slik sensursystemet diverre fungerer i dag. 
 
5. Har oppgavene dere gir til eksamen endret omfang? 
 
Ambisjonen på JUS241 har vore å ha same omfang på eksamensoppgåvene som tidlegare, og i alle 
fall ikkje auke omfanget. Det trur eg vi har klart i relativt stor grad.  
 
Til slutt: Vil du gi uttrykk for en samlet vurdering i overgangen fra fire til seks-timers eksamen i ditt 
emne? 
 
Eg meiner at overgangen til seks-timers eksamen har vore eit gode, og at ordninga bør 
oppretthaldast. 


 
2.1.4 Erfaring fra JUS242 Rettergang 
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Hei, 
 
Ettersom det er jeg som har hatt ansvaret for sensuren av det meste av eksamener etter at vi la om til 
6-timers eksamen i rettergang, svarer jeg på vegne av rettergangsemnet: 
 
1. Har dere merket noen positive effekter på studentenes prestasjoner etter overgangen?  
Det er vanskelig å hevde at nivået generelt sett har blitt lavere eller høyere som følge av 
omleggingen, men jeg mener å ha sett en nedgang i antallet besvarelser som åpenbart har vært 
preget av tidsnød. Jeg mener å se at det er færre studenter enn før som f.eks. skriver godt om store 
deler av oppgaven og så bare har levert stikkord på andre deler av oppgaven. Og selv om man 
kanskje ikke kan si at nivået på besvarelsene har gått opp eller ned, mener jeg at det har blitt litt 
enklere å vurdere hvor godt nivået til den enkelte student er ettersom man får færre "halvferdige" 
besvarelser.   
 
2. Har dere merket noen negative effekter på studentenes prestasjoner etter overgangen?  
Se forrige  
 
3. Opplever dere at sekstimers eksamen utnyttes til mer dybde og refleksjon?  
Også dette er det vanskelig å gi noe klart svar på, men det følger vel et stykke på vei av svaret under 
spørsmål 1 at studentene trolig har fått mindre tidsnød og da er det godt mulig at noen studenter har 
fått litt mer tid til å tenke seg om på eksamensbordet.  
 
4. Har oppgavene dere gir til eksamen endret karakter?  
Nei, det mener jeg at de ikke har. Vi gir stort sett praktikumsoppgaver, og vi tester alltid studentene i 
både sivilprosess og straffeprosess (oftest som to separate deler av oppgaven). 
 
5. Har oppgavene dere gir til eksamen endret omfang? 
Vi har forsøkt å være bevisste på at de to ekstra timene skal brukes til å få bedre tid til å svare på 
oppgaven. Vi har dermed forsøkt å gi oppgaver med samme omfang som før. Det er mulig at 
oppgavene likevel har blitt ørlite mer omfattende, men økningen tilsvarer i så fall atskillig mindre enn 
to timers arbeid.   
 
Beste hilsen 
Magne  
 
 


2.2 Tilbakemelding fra JSU  
 


Kort oppsummert 


Vi i Juridisk Studentutvalg diskuterte seks timers skoleeksamen på ordinært styremøte onsdag 27. 
september '17. Der fant vi det lurt å innhente studentenes syn gjennom en spørreundersøkelse på 
Facebooksiden vår - annonsert under vaffelfredag 29. september. Ellers var de aller fleste av oss 
enige om at seks timers skoleeksamen er ønskelig i flere fag, men da under den svært viktige 
forutsetning at oppgavens omfang forblir som under fire timers skoleeksamen; studentene skal altså 
gis bedre tid til å reflektere over de problemstillingene som besvares, og til å disponere stoffet. 


Argumenter for seks timers skoleeksamen  


Økonomihensynet har mistet noe av sin opprinnelige vekt 
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Slik vi tolker de ulike sakspapirene, står særlig økonomihensyn bak gjeldende ordning med fire timers 
skoleeksamen. Eksamenssituasjonen i dag er imidlertid en annen enn den som trigget 
innsparingsvedtaket i 2009; maskinskrevne besvarelser er lettere å lese enn håndskrevne 
besvarelser, og dette må gjenspeiles i honorarsats for sensur. Dessuten er vi av den oppfatning at 
fakultetet har bedre økonomi i dag enn i 2009. Følgelig mener vi at ovenfor nevnte økonomihensyn 
har mistet noe av sin opprinnelige vekt. 


Fire timers eksamen skaper skrivekonkurranse uten resonnementer og fordypninger 


I de aller fleste fag får studentene en oppgavetekst over flere sider med en rekke anførsler som må 
drøftes i besvarelsen. Vår erfaring er at studentene skriver rundt 4000 ord, dvs. ca. 1000 ord i timen, 
ca. 17 ord i minuttet. Og jo mer tid de bruker på å tenke gjennom oppgaveteksten, jo verre blir 
skrivepresset. Dette fører etter vår mening til at studentene hopper over gjerdet der det er lavest og 
"safer" seg gjennom anførslene; de har altså ikke tid for selvstendige resonnementer og 
fordypninger. 


Fire timers eksamen går urimelig hardt ut over studenter med eksamensangst 


Alle studenter gruer seg til eksamensdagen. For noen blir denne følelsen såpass overveldende at de 
presterer under både evne og vilje. Sentralt bak denne eksamensangsten står følelsen av at hvert 
minutt teller; at hver lille time-out trekker karakteren stadig raskere ned. I så måte tror og håper vi at 
seks timers skoleeksamen vil gi studenter mer tid til å håndtere eksamensangsten. 


Veien videre: Studentenes rolle i oppgaveutvalget 


Dersom fakultetet velger å innføre seks timers skoleeksamen i flere fag, må vi igjen understreke 
viktigheten av at oppgavens omfang forblir som under fire timers skoleeksamen; hvis ikke forvitrer jo 
våre argumenter i punkt 2.2. og 2.3. Som påpekt i de ulike sakspapirene, har studentenes rolle i 
oppgaveutvalget stor betydning. For det første må de påse at alle anførsler kan gis fullverdig 
behandling på fire timer. For det andre må de påse at alle anførsler gjenspeiler kursets sentrale 
innhold; eksamen skal ikke bli en konkurranse om å pugge flest Høyesterettsdommer, lese flest 
petitavsnitt eller resitere klarest forelesers egen oppfatning. 


Til slutt vil vi takke fakultetet for interessen i vårt syn på saken, 


Mvh. 3.- og 4. studieårsansvarlig, på vegne av hele Juridisk Studentutvalg. 
1. oktober '17, Håvard Njølstad, Julie Vernø, Jørgen Talsnes og Lise Carlsen 


 


2.3 Studentenes erfaringer 
 
For å hente inn studentenes erfaring med sekstimers eksamen, sendte fakultetet ut en 
spørreundersøkelse på e-post til alle studentene som sist tok eksamen i JUS124, JUS135 og JUS243. 
Svarprosenten var på 43 %. Et stort flertall av respondentene ønsker å beholde sekstimers eksamen i 
de aktuelle emnene. Det er imidlertid mange som mener at kursansvarlig har laget en større 
eksamensoppgave enn vanlig, og at litt av poenget dermed forsvinner. For studentene er det veldig 
viktig at omfanget på eksamensoppgavene ikke må utvides dersom ordningen med sekstimers 
eksamen skal videreføres. 
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Resultatet av spørreundersøkelsen er vedlagt, og det anbefales å lese gjennom alle 
friktestkommentarene fra studentene som ligger nederst i rapporten. Flere detaljer kan hentes ut 
ved å kontakte Veronica Ljosheim.  


Hovedfunn fra undersøkelsen: 


 På JUS124 synes 81 % at eksamen i dette emnet bør fortsette å være på seks timer fremover, 
mens 11 % er uenige. På JUS135 synes også 81 % at eksamen bør fortsette å være på seks 
timer fremover, mens 14 % er uenige. På JUS243 mener 79 % at eksamen bør fortsette å 
være på seks timer, mens 12 % er uenige. 


 76 % av studentene er enige eller nokså enige i at firetimers eksamen gir en sterk følelse av 
tidspress. Blant studenter med eksamensangst er det flere som er enige i dette enn blant 
studenter som ikke opplever eksamensangst i samme grad.  


 De fleste opplevde ikke like mye tidspress på sekstimers eksamen i JUS124 og JUS135, og de 
følte seg mindre nervøse. På JUS243 var det imidlertid flere som følte på et større tidspress 
enn de er vant med fra firetimers eksamen, og det var bare 30 % som følte seg mindre 
nervøse.   


 Ca. en tredjedel av studentene mener at firetimers skoleeksamen vanligvis er tilstrekkelig til 
å besvare eksamensoppgaven på en god måte, mens 56 % er uenige i dette. Når det gjelder 
de aktuelle emnene synes imidlertid de fleste studentene at fire timer ikke ville vært 
tilstrekkelig til å besvare eksamen på en god måte. I JUS124 var 18 % enige i at fire timer ville 
vært nok, mens 69 % var uenige. I JUS135 var også 18 % enige, mens 72 % var uenige. I 
JUS243 var 17 % enige og 76 % uenige.   


 71 % er enige med JSU i at firetimers eksamen gir lite rom for resonnementer og 
fordypninger. På spørsmål om sekstimers eksamen i de aktuelle emnene ga bedre rom for 
resonnementer og fordypninger varierer svarene fra emne til emne. På JUS124 var 72 % 
enige i dette, og bare 11 % uenige. På JUS135 var 62 % enige og 24 % uenige. På JUS243 var 
56 % enige og 30 % uenige. 


 Som nevnt er det svært viktig for studentene at omfanget på eksamensoppgaven ikke økes 
tilsvarende to timer med lengre tid. Fritekstkommentarene i undersøkelsen viser imidlertid 
at mange ikke synes at kursansvarlig har forholdt seg til dette. På JUS124 var 74 % enige i at 
omfanget av eksamensoppgaven var passelig for en sekstimers eksamen. På JUS135 var 61 % 
enige, mens bare 55 % var enige i dette på JUS243. 


 Økt prestasjonspress har blitt trukket frem som et argument mot en økning i eksamenstiden. 
30 % av studentene sier seg enige i at sekstimers eksamen vil føre til høyere 
prestasjonspress, mens 49 % er uenige. 


 Et annet argument mot økning av eksamenstiden er at det er vanskelig å holde 
konsentrasjonen oppe i seks timer. 37 % av respondentene er enige i denne påstanden, mens 
52 % er uenige. På firetimers eksamen er det bare 13 % som synes det er vanskelig å holde 
konsentrasjonen oppe.   


 Et høyt karakterpress blant jusstudentene er et gjengående tema på fakultetet, så i 
undersøkelsen var det også med et spørsmål om dette. 60 % av respondentene er enige i at 
det ikke spiller noen rolle om eksamen er på fire eller sekst timer for karakterpresset sin del, 
og 24 % er uenige. 
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2.4 Økonomiske hensyn  
 
For å avdekke om ordningen med sekstimers eksamen har påført fakultetet økte kostnader, rettet vi 
en henvendelse til de økonomiansvarlige ved fakultetet.  Svaret fra dem var at de ikke kunne se at 
overgangen har gitt fakultetet økte kostnader. De skrev at våre kostnader til utarbeidelse av 
eksamensoppgaven er like store enten det er fire eller seks timers eksamen, siden SU-vedtaket 
fastholdt at sensorhonoreringen for prøveordningen skulle være den samme Tilsvarende er også 
kostnadene til sensur likelydende. De avsluttet med å poengtere at eksamensvakter og lokaler vil 
koste mer ved sekstimers eksamen. Fakultetet internfaktureres for kostnader til eksamen fra 
Studieadministrativ avdeling, men dette har foreløpig ikke medført økte kostnader..   
 
Ordningen har altså ikke medført økte kostnader for fakultetet sin del. Omleggingen har heller ikke 
ført til endringer for administrasjonen; jobben er den samme uansett om det er fire- eller sekstimers 
eksamen. 
 


2.5 Oppmøte- og karakterstatistikk 
 
Vi viser til vedlagte oppmøte- og karakterstatistikk. For å best mulig belyse hvorvidt det forelå noe 
målbart avvik i resultatene før og etter sekstimers eksamen ble innført, ble det besluttet å hente inn 
to statistikker fra hvert emne. For spørsmål om statistikkene kan Bendik Vigsnes kontaktes. 


I tillegg til karakterstatistikk har vi undersøkt om antallet som møtte opp til eksamen har endret seg, 
og om overgangen til sekstimers eksamen har gjort noe utslag på antallet oppmeldte til 
kontinuasjonseksamen i de respektive emnene. Kontinuasjonseksamen er normalt bare åpen for 
studenter som enten (1) har strøket til ordinær eksamen eller (2) har unnlatt å møte/har avbrutt 
eksamen. Vi var særlig interessert i tallene på studenter som har unnlatt å møte eller trukket seg, da 
dette vil kunne gi indikasjoner på om studentene har gruet seg til eksamen eller opplevd økt stress 
under arbeidet med den. Vi hentet da inn statistikk på det totale antallet som var meldt til 
kontinuasjonseksamen og trakk fra antallet som var meldt fordi de strøk til ordinær eksamen. Det må 
imidlertid tas høyde for at enkelte studenter kan, på særskilte vilkår, få tilgang til disse eksamenene 
selv om de ikke hører til en av de to overnevnte kategoriene. Det er imidlertid i så fall snakk om et 
fåtall studenter som ikke vil ha noe nevneverdig utslag på statistikken.  


I JUS124 Tingsrett var det 362 oppmeldte kandidater i 2014. Av disse var det 292 som møtte til 
eksamen (81 %). I 2016 var det 371 oppmeldte og 309 registrerte besvarelser (83 %). Vi ser altså en 
liten økning i leverte besvarelser etter innføringen av sekstimers eksamen, selv om dette selvsagt kan 
skyldes andre grunner. Av de 292 som møtte til eksamen i 2014, var det totalt 48 kandidater (16 %) 
som var meldt til kontinuasjonseksamen samme år. Av disse var det 1 som skyldtes stryk og 39 som 
skyldtes avbrudd av eksamen. Dette tallet sank noe i 2016 der det var 47 oppmeldte kandidater (13 
%), hvorav 10 skyldtes stryk og 29 skyldtes avbrudd av eksamen.  


For JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter var det i 2015 333 oppmeldte kandidater, hvorav 296 
møtte (89 %). I 2016 var det 326 oppmeldte og 266 som møtte (82 %). Her er forskjellen noe større. 
Antallet registrerte oppmeldte er tilnærmet likt, mens antallet som unnlot å møte i 2016 er nesten 
det dobbelte av antallet som unnlot å møte i 2015.  Av de fremmøtte i 2015 var det 24 kandidater (8 
%) som var meldt til kontinuasjonseksamen. Av disse var det kun 5 som skyldtes avbrudd av eksamen 
og ingen som skyldtes stryk. Dette tallet steg noe i 2016 hvor 39 stk. (14 %) var meldt til 
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kontinuasjonseksamen. Av disse var det kun 1 som skyldtes stryk og 21 som skyldtes avbrudd av 
eksamen. Her har altså utviklingen gått motsatt vei.  


I JUS241 Strafferett var det 467 registrerte oppmeldinger og 417 registrerte besvarelser i 2014 (89 
%). I 2015 var det 448 oppmeldte og 387 registrerte besvarelser (89 %). Her var det altså ingen 
merkbar forskjell. 50 kandidater unnlot å møte i 2014, mens 61 unnlot å møte i 2015, men prosenten 
er som vi ser den samme. Vi ser en marginal økning i antall som avbrøt eksamen. Mens det var 43 
stk. (10, 3 %) meldt til kontinuasjonseksamen i 2014 (hvorav ingen skyldtes avbrudd og kun 3 skyldtes 
stryk) var det 40 stk. (10, 3 %) meldt til kontinuasjonseksamen i 2015, hvorav 9 av disse skyldtes 
avbrudd av eksamen og kun 1 skyldtes stryk.  


For JUS242 Rettergang var det heller ingen dramatiske forskjeller, men vi ser en liten økning i antallet 
som møtte til eksamen i 2016. Mens det var registrert 518 oppmeldinger i 2015 var det kun 377 som 
møtte (73 %). I 2016 var det 515 registrerte oppmeldinger og 393 som møtte (76 %). Det var altså 16 
flere kandidater som møtte til eksamen i 2016. Vi ser også en nedgang i antall som avbøt eksamen. 
Mens 107 (28, 3 %) var meldt til kontinuasjonseksamen i 2015 (27 av disse pga. stryk), var det kun 30 
som skyldtes avbrudd av eksamen. I 2016 var dette tallet sunket til 82 (20, 8 %), hvorav 23 skyldtes 
stryk og kun 21 skyldtes avbrudd av eksamen.  


 


I JUS243 Allmenn formuerett var det ingen endring i selve antallet. Her var det 519 registrerte 
oppmeldinger i 2015 og kun 418 kandidater som møtte (81 %). I 2016 var det 509 registrerte 
oppmeldinger og 409 som møtte opp (80 %). I begge tilfeller var det altså en differanse på 100 
mellom antallet registrerte og antallet som faktisk møtte. Videre var 97 (23 %) oppmeldt til 
kontinuasjonseksamen til våren 2015. Av disse var det kun 15 som skyldtes avbrudd mens hele 65 
skyldtes stryk. I 2016 var det 78 (19 %) oppmeldte, hvorav kun 18 skyldtes avbrudd.  


På bakgrunn av disse tallene er det altså ingen konkrete holdepunkter for at innføringen av 
sekstimers eksamen har hatt stor betydning for oppmøteprosenten og dermed muligens også 
«frivillige» oppmeldinger til kontinuasjonseksamen.  Vi må også ta høyde for at antallet registrerte 
kandidater også kan omfatte studenter som ønsker gjentak og som senere ombestemmer seg.  
Vi ser heller ikke at innføringen har gitt nevneverdig utslag på antallet som er meldt til 
kontinuasjonseksamen. Antallet som avbryter eksamen varierer noe fra emne til emne og enkelte 
små positive utviklinger kan spores, eksempelvis i JUS242 Rettergang. I de øvrige emnene på 4. 
studieår har antallet som avbryter eksamen gått opp marginalt, mens det totale antallet av 
oppmeldinger til kontinuasjonseksamen har gått ned på alle tre emnene. På JUS124 Tingsrett var det 
ingen vesentlige endringer, og på JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter hadde antallet som 
avbrøt eksamen økt etter at sekstimers eksamen ble innført.  


Selve karakterstatistikken viser heller ingen merkbare avvik fra før og etter sekstimers eksamen ble 
innført. Noen avvik forekommer naturlig nok, men de fleste av disse var innenfor retningslinjene 
fastsatt i «Instruks om oppgåvegjeving og sensur»1. Både på JUS124 Tingsrett og JUS135 Rettsstat og 
menneskerettigheter var det ingen nevneverdige avvik å melde. Det var heller ingen markante 
forskjeller på karakterfordelingen i JUS242 Rettergang.  


For JUS243 Allmenn formuerett var ulikhetene noe større. Både eksamen i 2015 og 2016 ble 
gjennomført digitalt. Det var totalt 418 kandidater som møtte til eksamen i vårsemesteret 2015. Av 


 
1 Se http://www.uib.no/jur/22792/instruks-om-oppg%C3%A5vegjeving-og-sensur 
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disse var det 28 stk. som fikk A (6,7 %) mens 63 fikk B (15,1 %). I vårsemesteret 2016 var det totalt 
409 kandidater som møtte og av disse var det kun 14 (3,4 %) som fikk A. Antall kandidater som fikk B 
var noe høyere i 2016 og det samme var antallet som fikk C. Antallet D og E besvarelser var 
noenlunde likt. Om dette skyldes overgangen til sekstimers eksamen er vanskelig å si sikkert, men 
oppsvinget i antallet B og C besvarelser kan i det minste gi indikasjoner på at sekstimers eksamen har 
gitt flere studenter mulighet til å løfte sine besvarelser opp et nivå eller to.  


Det var også et avvik i karakterstatistikken for JUS241 Strafferett, men her gikk resultatene motsatt 
vei. Mens 41 av totalt 417 kandidater (10 %) fikk A i 2014, var det 23 av totalt 387 (6 %) som fikk A i 
2015. Tilsvarende ble 120 besvarelser (29 %) vurdert til B i 2014, mens i 2015 var dette tallet sunket 
til 69 (18 %). I begge tilfeller representerte dette avvik fra den veiledende prosentgrensen i 
instruksen. På begge eksamener fikk 158 kandidater karakteren C. Dette utgjorde 37,9 % i 2014 og 
40,8 % i 2015. Antall D, E og F besvarelser var innenfor de veiledende retningslinjene i begge tilfeller. 
Nøyaktig hva dette avviket skyldes er vanskelig å si sikkert. Som for JUS243 Allmenn formuerett kan 
det sprikende resultatet like gjerne skyldes vanskelighetsgraden på selve oppgaven, noe 
tilbakemeldingene fra studentene kan tyde på.  


 


 


Samlet sett er det ikke holdepunkter for å si at overgangen fra fire til sekstimers eksamen har gitt 
nevneverdige målbare effekter på studentenes prestasjoner. Karakterfordelingen er fremdeles 
noenlunde lik. Det er noen små endringer i forskjellene på antall som er registrert til eksamen og 
antallet som faktisk møter, samtidig som det også er noen forskjeller i antallet som avbryter 
eksamen. Dette kan imidlertid like gjerne skyldes variasjoner i vanskelighetsgraden på eksamen og 
andre forhold. Derimot kan effekten fremdeles være målbar på hvordan studentene og de 
emneansvarlige oppfatter overgangen.  


 


3.0 Oppsummering 
 


- Samtlige emneansvarlige som har svart på evalueringen er positive til at ordningen 
videreføres.  


- JSU mener at seks timers skoleeksamen er ønskelig i flere emner, men da under den svært 
viktige forutsetning at oppgavens omfang forblir som under fire timers skoleeksamen; 
studentene skal altså gis bedre tid til å reflektere over de problemstillingene som besvares, 
og til å disponere stoffet. 


- Studentene som besvarte spørreundersøkelsen er i stor grad enig med JSU. Et stort flertall av 
respondentene ønsker å beholde sekstimers eksamen i de aktuelle emnene. Det er imidlertid 
mange som mener at kursansvarlig har laget større eksamensoppgave enn vanlig, og at litt av 
poenget dermed forsvinner. For studentene er det veldig viktig at omfanget på 
eksamensoppgavene ikke må utvides dersom det skal fortsettes med sekstimers eksamen. 


- De emneansvarlige er tydelige på at omfanget på oppgaven ikke er endret, men studentene 
er altså ikke enige i dette (særlig studentene på JUS243). 


- Ordningen med sekstimers eksamen har ikke medført økte kostnader for fakultetet.  
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- Karakterstatistikken viser gjennomgående ingen merkbare avvik fra før og etter sekstimers 
eksamen ble innført. 


- Vi ser heller ikke at innføringen har gitt nevneverdig utslag på antallet som er meldt til 
kontinuasjonseksamen.  


 


 


16/11/2017 
Veronica Ljosheim og Bendik Vigsnes 
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Vedlegg 1: Evaluering av sekstimers skoleeksamen 
høsten 2017: Resultat av spørreundersøkelse til 
studentene 
 
 


Innledning 
I evalueringen av sekstimers skoleeksamen er studentene sine erfaringer viktig. Det ble 
derfor sendt ut en spørreundersøkelse på e-post til alle studentene som sist tok eksamen 
i JUS124, JUS135 og JUS243 (både ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen). 
Undersøkelsen består i hovedsak av ulike påstander studentene ble bedt om å si seg enig 
eller uenig i. Påstandene er basert på de faktorene som var avgjørende for at fakultetet 
valgte å teste ut sekstimers eksamen i de utvalgte emnene, JSU sitt notat og JSU sin 
forundersøkelse2.  
 
Spørreundersøkelsen ble sendt til 1125 studenter, hvor 452 studenter svarte på hele 
undersøkelsen. 29 studenter svarte på deler av den. Dette gir en svarprosent på 43 
prosent. 
 
De overordnede spørsmålene vi ønsket å få besvart i undersøkelsen var: 


- Er studentmassen enig med JSU i at firetimers eksamen skaper en 
skrivekonkurranse uten resonnementer og fordypninger?  


- Går firetimers eksamen urimelig hardt utover studenter med eksamensangst?  
- Mener du studentene at sekstimers eksamen vil føre til høyere prestasjonspress?  
- Mener studentene at sekstimers eksamen i de aktuelle emnene bør videreføres?  


 
 


Samlet status 


 
 


Respondentene fordelt på eksamen: 


 
 


 
2 I forbindelse med evaluering av sekstimers eksamen ble JSU bedt om å samle sine meninger om eksamensformen i et notat. I den 
anledning sendte de også ut en forundersøkelse til studentene på Facebook som er brukt som utgangspunkt for spørreundersøkelsen 
fakultetet har sendt til studentene.  
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Resultat 
 
Eksamensformens betydning for studenter med eksamensangst 
JSU mener at firetimers skoleeksamen går hardt utover studenter med eksamensangst, 
og de håper at sekstimers eksamen vil gi studentene mer tid til å håndtere angsten. På 
bakgrunn av dette ønsket vi i undersøkelsen å finne ut om svarene fra studenter med 
eksamensangst skiller seg fra svarene til studenter som ikke opplever eksamensangst. 
For å fange opp studenter med eksamensangst ble studentene først spurt om hvor mye 
de gruer seg til eksamen på en skala fra 1 til 10. Deretter ble de spurt om de ofte 
opplever at følelsen av nervøsitet gjør at de presterer under evne og vilje. De 
respondentene som blir definert med eksamensangst er de som har svart 6 eller høyere 
på hvor mye de generelt gruer seg til eksamen, OG har svart at de er helt enig eller 
nokså enig i at de ofte opplever at følelsen av nervøsitet gjør at de presterer under evne 
og vilje. Totalt gjelder det 242 studenter som svarte på undersøkelsen, det vil si hele 50 
prosent av respondentene. De respondentene som blir definert til ikke å ha 
eksamensangst er de som har svart 5 eller lavere på hvor mye de generelt gruer seg til 
eksamen, OG har svart enten «verken enig eller uenig», «nokså uenig» eller «helt uenig» 
i at de ofte opplever at følelsen av nervøsitet gjør at de presterer under evne og vilje. 
Totalt gjelder det 72 studenter som svarte på undersøkelsen, det vil si 15 prosent av 
respondentene. 


Dette er selvfølgelig bare en grovsortering, men det gir likevel et godt utgangspunkt for å 
undersøke om det er noen forskjeller blant de studentene som gruer seg mest og minst 
til eksamen.  


Undersøkelsen viser at mange studenter gruer seg mye til eksamen. Gjennomsnittlig har 
studentene svart 7,1 på en skala fra 1 til 10. Over halvparten av studentene (58 %) har 
svart «helt enig» eller «nokså enig» på spørsmålet om nervøsitet på eksamensdagen gjør 
at de presterer under evne og vilje. 


 
Hvor mye gruer du deg generelt til eksamen på en skala fra 1-10? 
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Jeg opplever ofte at nervøsitet på eksamensdagen gjør at jeg presterer under evne og vilje. 
 


 
 


 
 
 
Tidspress og nervøsitet 
JSU mener at tidspress på eksamen er en avgjørende faktor for at studentene blir 
nervøse på eksamen, og at sekstimers eksamen vil hjelpe på dette. De mener også at 
firetimers eksamen skaper en skrivekonkurranse uten resonnementer og fordypninger. I 
undersøkelsen undersøkte vi om JSU har støtte for dette blant studentene.  
 
Blant respondentene som helhet er 67 % enige i at følelsen av tidspress er en 
avgjørende årsak til at de blir nervøse. Blant studentene definert med eksamensangst er 
tallet 76 %. Flertallet er altså enige i at tidspress er en viktig årsak til at man blir nervøs 
på eksamen.  
 
Følelsen av tidspress er en avgjørende årsak til at jeg blir nervøs. 
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Videre i undersøkelsen undersøkte vi om studentene opplever at sekstimers eksamen gir 
mindre tidspress enn firetimers eksamen, og følgelig om sekstimers eksamen også gjør 
dem mindre nervøse. 76 % av studentene er enig eller nokså enig i at firetimers 
eksamen gir en sterk følelse av tidspress. Blant studentene med mest eksamensangst er 
tallet 82 %, og blant studentene med minst eksamensangst er tallet 55 %. Dette kan 
altså støtte JSU sin påstand om at sekstimers eksamen vil være bedre for studenter med 
eksamensangst.  
 
Firetimers eksamen gir meg vanligvis en sterk følelse av tidspress. 


 
 
Studentene ble ikke spurt direkte om sekstimers eksamen ga dem samme følelsen av 
tidspress, men om eksamen de tok i hhv. JUS124, JUS135 og JUS243 ga dem en like 
sterk følelse av tidspress som de generelt føler på en firetimers eksamen. I JUS124 var 
17 % helt eller nokså enig i at sekstimers eksamen ga en like sterk følelse av tidspress, 
mens 75 % var uenig eller nokså uenig i påstanden. 49 % av studentene var enige i at 
denne eksamen ga dem en opplevelse av mindre nervøsitet enn de er vant med fra 
firetimers eksamen. 37 % var imidlertid uenige i dette.  
 
I JUS135 var 31 % enig i at sekstimers eksamen ga en like sterk følelse av tidspress som 
de er vant med å oppleve fra firetimers eksamen, mens 54 % var uenig. 44 % av 
studentene var enig eller nokså enig i at denne eksamen ga dem en opplevelse av 
mindre nervøsitet enn de er vant med fra firetimers eksamen, mens 37 % var uenig.  
 
I JUS243 er studentene mer delte. 45 % var enig i at sekstimers eksamen ga en like 
sterk følelse av tidspress som de er vant med å oppleve fra firetimers eksamen og 44 % 
var uenig. 30 % var helt eller nokså enig i at denne eksamen ga dem en opplevelse av 
mindre nervøsitet, mens halvparten var uenig i dette. Dette har trolig mye å gjøre med 
hvordan studentene opplevde omfanget på oppgaven, som rapporten kommer tilbake til 
senere. 
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Til slutt ble studentene spurt om hvor enig eller uenig de er i at de føler på et sterkt 
tidspress uavhengig om det er fire- eller sektstimers eksamen. Totalt er 35 % enige i 
dette og 46 % enige. Blant studentene med mest eksamensangst er 44 % enige i 
påstanden, og blant studentene med minst eksamensangst er det bare 20 % som er 
enige. Dette viser at det ikke nødvendigvis er slik at det å øke tiden på eksamen vil 
hjelpe på følelsen av tidspress for de med eksamensangst – dette viser i stedet at nesten 
halvparten av dem vil føle på tidspress uansett.  
 


Sekstimers eksamen i JUS124 ga meg en like sterk følelse av tidspress. 


 
 


Sekstimers eksamen i JUS124 ga meg en opplevelse av mindre nervøsitet. 


 
Sekstimers eksamen i JUS135 ga meg en like sterk følelse av tidspress. 
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Sekstimers eksamen i JUS135 ga meg en opplevelse av mindre nervøsitet. 


 
Sekstimers eksamen i JUS243 ga meg en like sterk følelse av tidspress. 


 
 


Sekstimers eksamen i JUS243 ga meg en opplevelse av mindre nervøsitet. 


 
 


 
Eksamenstidens betydning for gode resonnementer og fordypninger  
En av hovedårsakene til at fakultetet økte eksamenstiden til seks timer på de utvalgte 
emnene, var tanken om at en økning på to timer vil gi bedre tid til gode resonnementer 
og fordypninger. I dette lå det en forutsetning om at omfanget på eksamensoppgaven 
ikke måtte økes tilsvarende.  
Undersøkelsen vår viser at ca. en tredjedel av studentene mener at firetimers 
skoleeksamen vanligvis er tilstrekkelig til å besvare eksamensoppgaven på en god måte. 
56 % er uenige i dette. Når det gjelder de aktuelle emnene synes de fleste studentene at 
fire timer ikke ville vært tilstrekkelig til å besvare eksamen på en god måte. I JUS124 var 
18 % enige i at fire timer ville vært nok, mens 69 % var uenige. I JUS135 var også 18 % 
enige, mens 72 % var uenige. I JUS243 var 17 % enige og 76 % uenige.   
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Firetimers eksamen er vanligvis tilstrekkelig til å besvare eksamensoppgaven på en god måte. 


 
 


Firetimers eksamen ville også vært tilstrekkelig til å besvare eksamensoppgaven i JUS135 på en 
god måte. 


 
Firetimers eksamen ville også vært tilstrekkelig til å besvare eksamensoppgaven i JUS124 på en 
god måte. 
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Firetimers eksamen ville også vært tilstrekkelig til å besvare eksamensoppgaven i JUS243 på en 
god måte. 


 
 
Påstanden om at firetimers eksamen gir lite rom for resonnementer og fordypninger har 
støtte blant 7 av 10 studenter. 71 % er helt eller nokså enige i dette. Her er det flere 
som er enige blant de med mest eksamensangst enn blant de med minst eksamensangst 
(74 % vs. 64 %). På spørsmål om sekstimers eksamen i de aktuelle emnene ga bedre 
rom for resonnementer og fordypninger varierer svarene fra emne til emne. På JUS124 
var 72 % enige i dette, og bare 11 % uenige. På JUS135 var 62 % enige og 24 % 
uenige. På JUS243 var 56 % enige og 30 % uenige. Basert på dette kan det se ut som 
eksamensoppgaven i JUS243 har vært mer omfattende enn de andre eksamenene. Dette 
var også noe vi spurte om i undersøkelsen, altså om omfanget av eksamensoppgaven i 
de aktuelle emnene var passelig for en sekstimers eksamen. På JUS124 var 74 % enige i 
at omfanget var passelig. På JUS135 var 61 % enige, mens 55 % var enige i dette på 
JUS243. Her ser vi altså en klar korrelasjon.  
 


Sekstimers eksamen i JUS124 ga bedre rom for resonnementer og fordypninger enn det jeg er 
vant med fra emner med firetimers eksamen. 
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Omfanget av eksamensoppgaven i JUS124 var passelig for en sekstimers eksamen. 


 
Sekstimers eksamen i JUS135 ga bedre rom for resonnementer og fordypninger enn det jeg er 
vant med fra emner med firetimers eksamen. 


 
Omfanget av eksamensoppgaven i JUS135 var passelig for en sekstimers eksamen. 


 
Sekstimers eksamen i JUS243 ga bedre rom for resonnementer og fordypninger enn det jeg er 
vant med fra emner med firetimers eksamen. 
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Omfanget av eksamensoppgaven i JUS243 var passelig for en sekstimers eksamen. 


 
 
 
Prestasjonspress, konsentrasjon og karakterpress 
I JSU sin forundersøkelse ble økt prestasjonspress trukket frem som et argument mot en 
økning i eksamenstiden. 30 % av studentene sier seg enige i at sekstimers eksamen vil 
føre til høyere prestasjonspress, mens 49 % er uenige. Her er det små forskjeller mellom 
studentene med mest og minst eksamensangst.3  
 


Sekstimers eksamen vil føre til høyere prestasjonspress. 


 
 
 
Et annet argument mot økning av eksamenstiden var at det er vanskelig å holde 
konsentrasjonen oppe i seks timer. 37 % av respondentene er enige i denne påstanden, 
mens 52 % er uenige. Også her er det små forskjeller mellom studentene med mest og 
minst eksamensangst4. På firetimers eksamen er det bare 13 % som synes det er 
vanskelig å holde konsentrasjonen oppe.   
 
Et høyt karakterpress blant jusstudentene er et gjengående tema på fakultetet, så i 
undersøkelsen var det også med et spørsmål om dette. Studentene ble spurt om hvor 


 
3 Blant studentene med mest eksamensangst er 35 % enige og 46 % uenige. Blant studentene med minst eksamensangst er 29 
% enige og 49 % uenige.  


 
4 Blant studentene med mest eksamensangst er 38 % enige og 50 % uenige. Blant studentene med minst eksamensangst er 40 
% enige og 44 % uenige.  
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enig eller uenig de var i at det for karakterpresset sin del ikke spiller noen rolle om 
eksamen er på fire eller sekst timer. 60 % er enige i dette og 24 % er uenige.  
 
Så hva foretrekker studentene?  
Helt til slutt i undersøkelsen ble studentene spurt om sekstimers eksamen i det aktuelle 
emnet gir et bedre utgangspunkt for å levere en bedre besvarelse enn en firetimers 
eksamen, og om de synes at eksamenstiden bør fortsette å være på seks timer. På 
JUS124 er 86 % av studentene enig eller nokså enig i at sekstimers eksamen gir et bedre 
utgangspunkt for å levere en bedre besvarelse enn en firetimers eksamen. 81 % synes at 
eksamen i dette emnet bør fortsette å være på seks timer fremover, mens 11 % er 
uenige. På JUS135 er 85 % enige i at sekstimers eksamen gir et bedre utgangspunkt for 
å levere en bedre besvarelse, og 81 % synes at eksamen i dette emnet bør fortsette å 
være på seks timer fremover. 14 % er uenige. På JUS243 er 82 % enig i at sekstimers 
eksamen gir et bedre utgangspunkt for å levere en bedre besvarelse, og 79 % mener at 
eksamen i dette emnet bør fortsette å være på seks timer. 12 % er uenige. Så til tross 
for at studentene på de ulike emnene hadde ulike erfaringer med omfanget på oppgaven 
og følelsen av tidspress, er de fleste enige i at de likevel ønsker å fortsette med 
sekstimers eksamen i alle disse tre emnene.  
 


Gitt at omfanget på eksamensoppgaven ikke utvides tilsvarende, synes jeg at eksamen i JUS124 
bør fortsette å være på seks timer. 


 
Gitt at omfanget på eksamensoppgaven ikke utvides tilsvarende, synes jeg at eksamen i JUS135 
bør fortsette å være på seks timer. 
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Gitt at omfanget på eksamensoppgaven ikke utvides tilsvarende, synes jeg at eksamen i JUS243 
bør fortsette å være på seks timer. 


 
 


Kommentarer fra studentene 
 
Kommentarer fra studenter som ønsker å fortsette med sekstimers eksamen i 
de aktuelle emnene:  


 
Firetimers-eksamen belønner en veldig uheldig måte å innprente lærestoff på: papegøye-metoden, hvor man 


memorerer seg "standard-fraser", "mønster"-oppgaveoppsett, og lange passasjer fra sensorveiledninger, 
mønsterbesvarelser og juridisk teori. Med firetimers-eksamen sitter de studentene som er flinke til å pugge stoff på 


denne måten, og lirer det av seg, uten et spor av kreativitet. Hvorfor? Fordi denne eksamensformen er så kort at de 
ikke får tid til å revurdere noe av de innlærte setningene, eller reflektere videre ut over dem.   


  
Firetimers-eksamen gir et så stort tidspress at det eneste studentene føler de har tid til å prøve, er å gi sensoren det 


de tror de "vil ha", altså det som vanligvis har vært svart på tidligere eksamener. Firetimers-eksamen oppfattes a 
gjennomgående som langt mindre egnet til å måle ferdigheter, og som langt mer stressende, av studentene.   


  
Minoriteten som opplever sekstimers-eksamen som mer stressende enn firetimers-eksamen, synes dette etter min 
erfaring (etter å ha snakket med flere andre om dette) utelukkende fordi at det da blir "mer av det vonde". Det er 


altså ikke slik at sekstimers-"formatet" gjør eksamenen skumlere på noen annen måte enn at de må sitte litt lengre 
med noe de opplever som stressende fra før av. Dette er det vanskelig å gjøre noe med, da dette gjerne er de 


studentene som finner eksamen veldig stressende uansett. De fleste andre studenter vil nok føle mindre tidspress og 
stress i forbindelse med eksamen. 


Personlig synes jeg at sekstimers eksamen hadde størst betydning for forståelsen av hva oppgaven gjaldt.   
  


Tidspresset man har under firetimerseksamener gjør at man ofte ikke har mulighet til å reflektere over anførslene, og 
jeg opplever på firetimerseksamener at jeg ikke i like stor grad har tid til å svare på det oppgaven egentlig spør etter.   


  
I forkant av en firetimerseksamen føler jeg at man i større grad må ha øvd på en viss automatikk ved besvarelsen av 


visse sentrale spørsmål. Jeg tenker at denne nødvendige automatikken er ødeleggende for kritisk tenkning under 
eksamen. 


Det er helt håpløst med 4 timers eksamener i fag som forvaltningsrett 2 og kontraktsrett 2! Det er 17 og 15 
studiepoeng, og man skal vise hva man kan på 4 timer? Dette må seriøst vurderes av fakultet.   


  
Skjønner at det er et pengespørsmål, men studentene må faktisk få tid til å vise hva de kan. 


6-timers eksamen gjør at de som gjerne blir stresset av eksamen på generelt nivå vet at de har tid til å tenke, 
strukturere oppgaven, og rett og slett muligheten til å senke skuldrene litt og puste på eksamen. Selv har jeg erfart 


at jeg gjorde et mye bedre på en 6-timers eksamen, mye grunnet at det er tidsmessig åpent for å bruke tid på det du 
kan. 


Hvis det ikke kom klart frem av svarene mener jeg at 6-timers eksamen ville vært å foretrekke i de fleste fag slik at 
man har mer tid til å lese gjennom oppgaven og bearbeide stoffet. Det ville skapt mye mindre stress i alle fall for min 


del. 
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Av de fagene jeg har tatt eksamen i så langt har det vært noen der jeg føler at jeg har fått vist det jeg kan på 4 
timer. Mens andre har jeg ikke fått til det samme. Syntes generelt det bør være 6 timers eksamen og dersom man er 
ferdig etter 4-5 timer kan man jo bare dra hjem. Ble ferdig med Tingsrett eksamen på 4,5-5 timer men det var fordi 
jeg ikke hadde nok kunnskap til å svare godt på teori delen men dersom det var tilfellet hadde jeg nok benyttet meg 


av alle 6 timene. det vil ikke være for lenge heller med 6 timer, da en får mulighet til å ta en lunsjpause eller bare 
hvile litt slik at en klarer å holde konsentrasjonen oppe. 


4-timers eksamen oppfordrer til en puggekultur, der studenter som tar seg tid til å fordype seg i faget i liten grad får 
sjanse til å vist frem refleksjonsnivået på eksamensdagen. Etter min erfaring er det studentene som er flinkest til å 


pugge og reprodusere som gjør det godt på 4-timers eksamen. Derimot oppfordrer 6-timers eksamen til å gå i 
dybden, reflektere og være selvstendig. Eksamen i jus bør ikke være en konkurranse i å skrive fortest mulig, og 


derfor er jeg for 6-timers eksamen i så mange fag som mulig. 
Alt i alt synes jeg det er irrelevant om eksamenene er på 4 eller 6 timer. Det som betyr noe er at eksamensoppgaven 


er godt tilpasset lengden av tiden den skal løses på. Dette synes jeg ikke er tilfellet med mange av eksamenene jeg 
har tatt, bl.a. eksamen i Kontraktsrett II.   


  
Ellers klarer jeg ikke forstå hvordan eksamenene i Jus124 skulle vært løst på fire timer, og jeg stiller meg derfor 


kritisk til informasjonen som fremgikk av undersøkelsen om at omfanget av eksamensoppgavene ikke økte i 
sammenheng med at tiden ble forlenget. 


Jeg synes generelt at 6-timers eksamen er en god løsning for de fleste fag. Juridiske oppgaver krever mye 
selvstendig resonnement, refleksjon, selvstendighet, disposisjon og tydelig og korrekt språk. 4 timer er ofte for liten 


tid til å gjøre alt dette på en tilfredsstillende måte, og jeg føler ofte at jeg kunne vist mer dersom eksamen hadde 
vært på 6 timer.  


  
Når det er sagt er kanskje eksamen i tingsrett (124) den eksamensoppgaven der vi har hatt minst behov for 6 timer 


til rådighet på både 2. og 3.avdeling. Denne eksamensoppgaven kunne vært skrevet godt på 4 timer. Det er større 
behov for 6 timer i særlig erstatningsrett, forvaltningsrett II og kontraktsrett II. Jeg mener fakultetet alltid burde 
gjennomføre 6-timers eksamener, men om man skal velge bør dette heller prioriteres for ett av de større fagene, 


som F2 eller K2. 
Seks timers eksamen kan gjøre det enklere å få bedre oversikt over oppgaven, bedre struktur og faktisk lese 
gjennom oppgaven. Dermed kan kvaliteten på oppgaven øke og bedre reflektere hvor studentens nivå ligger 


vanligvis.   
  


Gjennom bergensmodellen øver vi en hel del på å jobbe lenge og grundig med oppgaver gjennom egenstudium, 
kollokvie, lang tid på å skrive, kommentering og gjennomgang på storgruppe/arbeidsgruppe. Vi øver derimot ikke på 


å skrive en tekst så fort og enkelt som mulig på fire timer.   
  


De to ekstra timene kan bøte på all den refleksjonen og gjennomgangen man mister under tidspresset på fire timer.   
  


Likevel tror jeg også at dersom flere eksamen øker til seks timer kan dette føre til økt press blant studentene. I 
tillegg tror jeg at uansett hvor lang tid man har på en eksamen vil det alltid være noen som mener at tiden var knapp 


ettersom alle jobber forskjellig. 
Min opplevelse av 6timers eksamen generelt- er at oppgaven som regel er mer omfattende, og at man derfor ikke får 
bedre tid- men en oppgave av større omfang. Dette gjør at eksamen blir tyngre når det kommer til konsentrasjon og 


prestasjon. Derfor sitter jeg generelt igjen med en følelse av at 6t eksamen er verre en 4 timers eksamen. 
eksamen på 6 timer i jus 124 var meget rotete, vil ikke anbefale å ha en lignende oppg igjen. Selv om tiden tilsier at 


en har bedre tid utgjør dette at en kan se alle problemer som igjen lar en få flere ting å ta tak i. Også vil det ikke 
være nødvendig å si i sensorveilledning at eksamen er på 6 timer men oppg er lik 4 timer, da forventes det enda 


mer. 
Synes en sekstimers eksamen gir oss bedre tid til å reflektere over ulike problemstillinger som oppgaven reiser. Det 


gir oss en mulighet til å disponere oppgaven og foreta gode og nyanserte drøftelser. Vi får rett og slett tid til å tenke. 
Det blir ikke en kamp mot klokken slik som det er på en firetimers eksamen. Er for sekstimers eksamen, forutsatt at 


oppgavemengden ikke utvides. 
Det blir et stort pluss for de som pugger inngang og utgang av oppgaver som man må gjennom uansett, mens de 


som fokuserer på forståelse ikke nødvendigvis rekker å vise dette fordi de bruker for lang tid på det «formelle» man 
ofte må gjennom før man kommer til den relevante drøftelsen. Slik sett blir en firetimerseksamen mer en puggetest 


enn en arena for å vise forståelse og reflektert tenking. Firetimerseksamen er derfor etter min mening mindre 
hensiktsmessig enn sekstimerseksamen. 
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Jeg er sjelden nervøs før eksamen, og lar meg ikke stresse i noen særlig grad av tidsklemma på eksamen siden jeg 
ikke kan gjøre noe med tidsrammen. Jeg opplever imidlertid etter eksamen at det er veldig varierende om fire timer 


var passende tid. På enkelte eksamener gir det godt incentiv til å prioritere det rettslig interessante. Samtidig kan 
andre eksamener oppleves som om at det ikke er tid nok til å besvare de sentrale spørsmålene tilfredstillende OG 


bruke tid på å reflektere på problemstillingene før jeg begynte å skrive.  
  


Jeg opplevde sekstimerseksamen som en god ting, og det var komfortabelt å kunne vie mer til å reflektere og være 
kritisk til sin egen opprinnelige løsing av problemstillingen. Jeg opplevde for øvrig positive effekter på resultatet i 


tillegg til under selve eksamensutførelsen. 
En sekstimerseksamen gir mulighet for alle til å prestere sitt ytterste (ut i fra forberedelser). En firetimers eksamen 
medfører ofte tidspress og manglende mulighet til å gi gode svar, man sitter da igjen med en følelse av at all tid på 
lesesalen med alle detaljer og gode begrunnelser blir forgjeves. Personlig ga tingsretteksamen meg mulighet til å få 


toppkarakter, som tidligere har slitt med tidspresset. 
Jeg syntes omfanget på tingsrett eksamen i år kanskje var noe større enn det hadde vært dersom det var 4 timer. 


Jeg er derfor bekymret for om det kommer til å bli slik også på menneskerettigheter. 
Slik jeg alltid har opplevd fire timers eksamen, er oppgaven alltid mer omfattende enn man føler man har tid til, som 


fører til at man stresser enda mer enn fra før under eksamen, i tillegg til at man stresser etterpå fordi man er redd 
for at man «surret» på eksamen pga dårlig tid, noe som medfører at man blir enda mer stresset for neste eksamen 


om den også er på fire timer. På tingsrett-eksamen følte jeg derimot at man fikk ordentlig tid til å tenke gjennom 
oppgaven og drøftelsene sine, som gjorde at man ikke ble noe stresset av tidspresset, og hele problemet beskrevet 


ovenfor ble løst. 
Ifra personlig erfaring så vil jeg si at 6-timers eksamen der arbeidsmengden ikke overstiger 4-timers eksamen 


nevneverdig, nok gir en rekke studenter større rom til selvstendig refleksjon rundt oppgavene man skal løse. For 
studenter som sliter med sterke eksamensnerver og prestasjonsangst, tror jeg 6-timers eksamener har mye å si for 


den prestasjonen man også klarer å levere. Bedre tid til refleksjon og tankesortering vil nok bety mye for mange 
studenter på jusstudiet, ettersom man tester studentenes evne til å identifisere, løse og reflektere rundt juridiske 


problemstillinger. Ut ifra et personlig ståsted er dette vertfall av vesentlig betydning for prestasjonspresset man 
opplever som følge av (et litt for stort) tidspress. Prestasjonspress vil nok alltid oppleves under eksamen, men mindre 


tidspress vil nok bidra til å redusere mye av et unødig stort press - i alle fall i de mest omfattende og komplekse 
juridiske fagene der identifikasjon av problemstillinger og refleksjon rundt disse står sentralt. 


Man får ikke tid til å tenke over hvordan man vil besvare oppgaven på 4 timer. Når eksamen er på 4 timer, må man 
skrive konstant i 4 timer, ute å få tid til å tenke seg om, hvis man skal rekke alt.   


  
På 6 timer får man mulighet til å faktisk vise at man kan og har forstått faget, pluss at sensor slipper å måtte rette 


eksamner med unødvenig mange skrivefeil. 
Jeg var veldig fornøyd med utvidet tid og følte jeg kunne prestere bedre og tenke gjennom det jeg skrev. Det har jeg 
savnet tidligere ved fire timers eksamen, der det handler om å få ned mest mulig raskest. Særlig stressende var det 


feks i forvaltningsrett 2 og jeg ville anbefalt å vurdere å gjøre dette til selstimers eksamen til fremtidige kull også. 
Svarene er noe preget av at jeg synes eksamensoppgaven var utvidet tilsvarende som tid, og man fikk dermed ikke 


noe bedre tid, bare like mye stress i lengre tid. Dersom sekstimers eksamen skal opprettholdes, må oppgavene ta 
hensyn til at man f.eks. trenger flere pauser i løpet av seks timer. 


Eksamen på 4 timar medfører for meg at det ikkje blir tid til å tenke gjennom eksamensoppgåvene, men at det blir 
eit stort press på å berre skrive for å i det heile tatt rekke å svare på alle spørsmål. Det er utrulig stressande og 


påverker min innsats i stor grad, då det ikkje blir tid til å resonnere og drøfte på ein god måte. Med eksamen på 6 
timar blei det tid til å puste, lese oppgåva grundig og lage ein disposisjon for oppgåva. Det medførte mindre stress og 


nervøsitet, og ikkje minst at resultatet på eksamen blei betraktelig bedre. Det blei òg tid til å ete, noko som hjelper 
på konsentrasjonen og prestasjonen. 


Jeg vil nevne at jeg kontet tingsrettseksamen, så mine svar er basert på den eksamensoppgaven jeg fikk under 
konteeksamen om sommeren. 


På en 4 timers blir det som regel svært lite tid. Dette medfører at man enten kan "pugge" en mal, altså innledninger 
til ulike temaer - fastleggelsen av rettsregler, eller får enormt dårlig tid.  


I tillegg opplever jeg ofte tekniske problemer på eksamen. Undertiden får man ekstra tid, undertiden ikke. (dvs. om 
det skyldes "din pc". Selv om man får ekstra tid er dette i tidspunktet alle leverer og det er mye støy. Altså er 


ektratiden mindre vært, og det kan føre til stress/ usikkerhet.  
Når man da får mindre tid på en eksamen som allerede har svært kort tid kan det føre til dårligere 


eksamensresultater. Isolert sett er kanskje ikke de 10 min du taper på at insperia klikker særlig avgjørende, men når 
man i tilegg kan bli nervøs og usikker fører det til et dårligere resultat.  


Hvorfor sier jeg dette?  
jo 1) dette avbøtes i stor grad i en 6timerseksamen   


2) rutinene for å gi ekstra tid, og kanskje særlig at folk faktisk må være STILLE når det levers må skjerpes. 
Betraktelig. I tillegg er det en fordel om insperia og nettet blir mer pålitelig. 
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Jeg jobber svært hardt i forkant av hver eksamen, og innen eksamensdagen kommer føler jeg at jeg har tilstrekkelig 
med kunnskap og innsikt til å levere en solid besvarelse. Imidlertid føler jeg at denne muligheten begrenses vesentlig 


av at jeg kun har fire timer på å vise hva jeg kan.   
  


Det tar for det første en del av tiden å sette seg inn i faktum, systematisere og lage en logisk og fornuftig disposisjon, 
både for min egen og sensor sin del. Når jeg da først er i gang med å skrive kjenner jeg et sterkt tidspress som 


hindrer meg i å foreta grundigere og dypere analyser på temaet jeg mener burde vært grundigere redegjort for, rett 
og slett fordi tiden ikke tillater det. Det blir dermed i visse situasjoner mer press på å bli ferdig, heller enn å rekke å 


få vist hva man kan. I slike situasjoner kan det føles tungt å levere besvarelser en føler en kunne besvart på et 
høyere nivå og med en sterkere faglig tyngde, kun begrunnet i at tiden ikke tillot det. 


6 timers eksamen er brilliant! Man får en helt annen ro over seg, noe som fører til grundigere analyser og mer 
gjennomtenkte resonnementer.  


Karakterene bør speile hvor mye man kan, ikke hvor rask man er  
(Obs! man må selvfølgelig ikke utvide oppgavene fordi man utvider tiden, da er hele hensikten borte) 


Jeg synes det er urettferdig at de som føler de presterer bedre på en firetimerseksamen alltid skal få ha eksamen på 
fire timer, mens vi som føler vi presterer best på sekstimerseksamen nesten aldri får den muligheten.  


Selv føler jeg at jeg gjør det bedre og får mer tid til å resonnere og tenke over hva jeg skriver når jeg har seks timer 
på meg 


Alle fag over 12 poeng bør være på seks timer.Eksempelvis forstår jeg lite av at eksamen i kontraktsrett 2 er på fire 
timer, særlig årets. Problemstillingene som ble reist gav alle oppfordringer til fordypninger, men å fordype seg i alle 


var umulig gitt tidsrammen på fire timer. Særlig var det vanskelig, i lys av tidsrammen, å velge ut hvilke 
problemstillinger som skille behandles tyngst, særlig ettersom faktum ikke gav spesielle pekepinner på hvilke 
problemstillinger som var sentrale. En tidsramme på seks timer ville hjulpet på denne problematikken i denne 


sammenheng. 
Vil påpeke irritasjon over eksamen i Rettsstat og menneskerettigheter som ble avholdt våren 17. Her måtte noen av 


kandidatene avslutte og begynne på nytt, mens andre fikk skrive videre. Det ble ikke særlig beklaget etterpå og 
fakultetet hadde dårlige rutiner for å håndtere situasjonen. Man ble også sittende over 7t på en 6t-eksamen. Det ble 


altså forskjellsbehandlet og tilsynelatende heller ikke tatt med i sensorveiledningen. Det er uheldig og medførte 
forskjellsbehandling av kandidater.   


I tillegg er klagefrist for feil ved eksamensavviklingen utløpt før man får karakter, som i et slikt tilfelle innebærer at 
kandidater unnlater å klage fordi de enda ikke har fått tilbake karakter i faget. 


Jeg gav tidligere dekan Sandbakken, og fagansvarlig Myklebust personlig e-post i sin tid, hvor jeg på det sterkeste 
anbefalte å fortsette ordningen. Skriftlig eksamen tilgodeser allerede et fåtall studenter, som presterer særlig godt 


under slike forhold - og andre, som eksempelvis kan like mye men bruker lenger tid på å skrive det, får brodden av 
en slik ordning. Fire timers eksamen er en unødvendig måte å føre eksamen på, da dette er særlig gunstig for 


enkelte, men svært ugunstig for mange.   
  


Av min omgangskrets fikk svært mange bedre karakter på denne eksamen enn hva som hadde vært tilfellet tidligere. 
Jeg følte selv, til tross for at jeg fikk samme karakter som jeg vanligvis får, at jeg i større grad kunne stille meg bak 
min besvarelse, og følte ikke at grunnen til at jeg fikk trekk av sensor var fordi jeg hadde for dårlig tid, men ganske 


enkelt fordi jeg ikke kunne fagstoffet godt nok. Det er selve definisjonen på rettferdig karakter.   
  


Jeg vil på det sterkeste anbefalet fakultet å forsette ordningen. 
Generelt syns jeg at de fleste eksamenene på 4 timer kunne ha vært forlenget til 6 timer - det er sjelden rom for å 


drøfte, besvare alle anførsler tilfredsstillende og heller ikke til å gå gjennom besvarelsen før levering ved kun 4 timer. 
Merket dette veldig godt på eksamen I kontraktsrett 2 forrige uke dessverre. Er fornøyd med tiden vi fikk på 


Tingsrett, som var 6 timer. 
Sekstimers eksamen er helt fantastisk så lenge ikke oppgaven utvides nevneverdig. Det er nettopp de to ekstra 
timene som gjør at tidspresset blir redusert. Det gir igjen god tid til å reflektere og faktisk tenke over hva man 


skriver. Dette er noe som ga meg en god opplevelse i tingsrett og som jeg håper også vil innføres i andre fag. Det 
handler om å gi studentene muligheten til å faktisk vise hva vi kan i stedet for å stresse oss mest mulig gjennom en 


hel haug med oppgaver. Dette er viktig i akademia. Sekstimers eksamen er en god ting. 
På eksamener som går over fire timer opplever jeg til stadighet at tiden ikke strekker til. Jeg ender alltid opp med å 
komme under tidspress, og jeg føler at det ikke er tid til å resonnere over problemstillingene som oppgaven reiser. 


Oppgavene bærer derfor ofte preg av å være rotete og dårlig strukturerte, nettopp fordi det ikke åpnes for at man får 
tid til å lage disposisjoner. 


Jeg føler ofte at de som får de beste karakterene er de som tenker raskest og skriver raskest på tastaturet. Dette 
mener jeg, som ikke er like rask, at blir helt feil når det da ikke måles hvilket kunnskapsnivå du har, men heller hvor 
kjapp du er. Jeg har kun gjort det bra på sekstimerseksamen og hjemmeeksamen, og vet at dette skyldes tiden. Når 
tiden er knapp, sitter jeg alltid igjen med en følelse av at jeg kan så mye mer enn jeg får vist. Etter min mening bør 


en karakter settes etter at alle har fått vist det de kan innenfor en passelig tidsramme - som jeg mener er seks timer. 
Dette er mest rettferdig. 
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Jeg synes ofte at eksamensoppgavene gitt på fire timer er for omfattetnde, men hadde vært svært treffende å ha 
seks, eller til og med fem timer på.  


  
Det kan tenkes at å ha eksamen i seks timer blir litt i overkant lang tid, men om man skulle utvidet til eksempelvis 


fem timer og gitt eksamensoppgaver med samme omfang som på en firetimers eksamen (ikke mer omfattende enn 
de allerede er) ville man opprettholdt noe av det tidspresset som får elever til å være mer skjerpet - en vanlig 


reaksjon på riktig mengde tidspress - men likevel gitt dem tid til å formulere seg godt, lese oppgaven nøye, skrive 
gode refleksjoner og drøftelser samtidig som nervøsiteten hos mange trolig vil være minsket grunnet pusterom under 


eksamen.  
  


Å holde konsentrasjonen opppe i seks timer er lettere enn i fire timer fordi man på en sekstimers eksamen har tid til 
å spise, noe man gjerne ikke har på en firetimers, selv om det egentlig er nødvendig. Om man skulle gitt en 


firetimersoppgave på fem timer ville man både hatt tid til å foreta de drøftelser og refleksjoner som er ønskelig med 
utvidet tid og også hatt tid til å spise, og dermed holde konsentrasjonen oppe og prestere bedre. 


Seks timers eksamen er helt klart den beste formen for å kunne vise sensor hvor mye kunnskap en sitter inne med. 
Når vi bare har fire timer, får vi verken tid til å tenke eller resonere tilstrekkelig. Da blir det ofte teoretisk, og vi får 


ikke anledning til å ta tak i problemstillingene faktum legger opp til. 
På en firetimers eksamen skjer det fort at det studentene testes i er hvor raskt man skriver på PC, samt mengden 


forhåndspuggede formuleringer man innehar. Emm. er ikke det poenget med jussen. Dette er spesielt tilfelle for 
emnene med 4-timers eksamen fom. 2. studieår. 


Eksamenstiden bør definitivt utvides til 6 timer, forutsatt at eksamensoppgavens omfang fremdeles er lik dagens 
firetimers.  


  
På firetimers eksamen har ikke studenten tid til å tenke, reflektere og strukturere, all tid tid må brukes på å skrive. 


Studentene har heller ikke tid til å gå på toalett å spise. Dette går selvfølgelig på konsentrasjonen og bidrar til at man 
ikke får prestert Max. 


Selv om det var sekstimers eksamen i tingsrett er det en av de eksamenene jeg har opplevd sterkest tidspress. Det 
virket ikke som om oppgaven var tilsvarende en firetimers eksamen. 


Jeg opplever og har snakket med flere andre med liknende opplevelser, at 4 timers eksamen gjør det verre både å 
forberede seg, men ikke minst å i etterkant slå seg til ro med det man har prestert.   


Karakterpresset er for meg direkte tilknyttet hvordan jeg selv opplever eksamenssituasjonen, ikke hvordan andre 
gjør det. I Jus124 hadde jeg tid nok til å reflektere, få en god struktur og til syvende og siste være fornøyd med det 
jeg leverte. Karakteren til slutt opplevdes derfor som rettferdig. I Jus131 kan jeg allerede før karakteren kommer si 


at opplevelsen var dårlig - tiden var for knapp, og jeg fikk ikke ut mitt potensialet etter ukesvis med hardt arbeid. Det 
jeg leverte der er ikke i nærheten av hvor mye jeg jobbet med faget. Til og med en time til, altså 5 timer, ville gjort 


at følelsen i dag hadde vært bedre.   
4 timer er rett og slett lite motiverende. Samtidig vil nok antall klager kunne reduseres dersom hver enkelt student 


får tid nok til å levere fra seg et godt stykke arbeid. Også taktisk kont kan reduseres ved lenger tid på eksamen. 
Jeg synes at fag som gir mer enn 10 studiepoeng bør være 6 timers eksamen, men med en garanti om at omfanget 


på oppgaven ikke utvides. Det er likevel vanskelig å tro på at kursansvarlig lager eksamen ut i fra en 4-timers 
modell, og ikke har i sine tanker at vi nå har mer tid og at eksamensoppgaven derfor øker i omfang.. 


Mener at eksamenstiden ikke må være enten 4 timer eller 6 timer, en mellomløsning på 5 timer kunne kanskje 
fungert bedre 


Man får vist mer kunnskap når man har en sekstimers eksamen. Håper at en sekstimers eksamen blir regelen fremfor 
unntaket. Man får tid til å lese bedre igjennom faktum, og deretter satt opp en god struktur for oppgaven. Dette gjør 


at noe av stresselementet rundt eksamen fjernes. 
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Jeg synes helt klart det er en fordel å ha eksamen over seks timer. Man vil få en bedre sjanse til å vise hva man 
faktisk kan hvis man har eksamen på seks timer og det blir mindre tilfeldig hvilke kunnskap man får frem. Dette vil 


videre kunne føre til en mer rettferdig karaktersetting.  
  


Jeg har vært mindre stresset både før og under eksamen når den varer i seks timer. Og dermed presterer jeg bedre. 
Det er dumt at de som stresser med eksamen ikke får vist det de kan, fordi eksamen er så kort.  


  
Små ting kan virke inn som vil ha stor innvirkning på prestasjonen når eksamen er så kortvarig. Jeg hadde tekniske 


problemer under eksamen i erstatningsrett og dette hadde stor innvirkning på resultatet, noe det ikke ville gjort i like 
stor grad om eksamen var på seks timer.  


Man vil også ha tid til å ta seg en liten pause, gå på toalettet og spise mat, noe jeg i alle fall ikke føler jeg har tid til 
på de eksamener over fire timer. Nå er tiden for kort til at det er tid til en egentlig nødvendig pause, dette har 


innvirkning på resultatet på mine eksamener i alle fall.  
  


Alt i alt kan jeg ikke se noen ulempe med eksamen på seks timer, bortsett fra de kostnader dette vil medføre for 
universitetet. Når studentene har jobbet hardt med å lære seg fagene, bør universitetet tilrettelegge med seks timers 


eksamen, slik at vi på best mulig måte faktisk kan vise hva vi har lært! 
Mitt inntrykk er at sekstimerseksamen ga bedre tid til å disponere oppgaven og tenke se 


Det er helt klart en bedre løsning at studentene gis 6 timer på eksamen. Dette gir muligheter til bedre refleksjon og 
disponering av oppgaven før man setter i gang med skrivingen. Dersom eksamenstiden er 6 timer, kan de som vil gå 
tidligere, og de som vil sitte lenger. Føler at det er en vinn-vinn. For øvrig bør alle eksamener være på 6 timer. Eller 


en mellomløsning der eksamenstiden er 5 timer. 
Jeg liker 6-timers eksamen mye bedre. Da har en tid til å reflektere mer over det man skriver, og gjerne lese over en 


gang på slutten slik at skrivefeil kan lukes ut. Jeg tror en 6-timers eksamen blir mer rettferdig, idet flere vil svare 
ordentlig på alle spørsmålene. Når det er 4 timer legges det opp til pugging i stedet for refleksjon. På denne måte kan 


man unngå at studentene pugger inn maler. 
I år fikk vi ekstra tid på eksamen i JUS135 som følge av at det ble utlevert feil oppgave. Til og med med denne 


tilleggstiden strevde jeg med å få sammenfattet alt jeg ville ha med i oppgaven innen tiden. Jeg kan derfor ikke 
forstå hvordan dette var en eksamen med samme omfang som en 4-timers, eksamen. Jeg er veldig for 6-timers 


eksamen i JUS135, men dette med omfanget burde bli sjekket opp nøyere tror jeg. 
Kontraktsrett II eksamen burde ihvertfall ha 6 timer. Ville heller byttet ut tingsrett 6 timer, med kontraktsrett II 6 


timer. Kontraktsrett II faget har alt for kort til når det sees hen til omfanget man skal besvare på. 
En stor andel av studentene ble ikke ferdige med eksamen i menneskerettigheter, selv om endel fikk en time "ekstra" 


tid pga dataproblemer. Det var ganske åpenbart at eksamen var tilpasset seks timer, og ikke tok hensyn til at 
studentene skulle få bedre tid enn i en alminnelig firetimers eksamen. 


Jeg mener generelt at sekstimers eksamen er bedre egnet til å vise studenters kunnskap. Det blir bedre tid til 
ressonnementer, og treffsikkerheten blir ikke like tilfeldig.    


  
Det er ikke like mye tidspress under en sekstimers eksamen, ved at man har to timer ekstra til rådighet. Dette 


understrekes av at det for min del ikke er en stor forskjell på antall ord.   
Samtidig er noen fag mindre enn andre, slik at det er naturlig at man har mindre tid til disposisjon. Eksempelvis 


rettskilde- og metodelære, erstatningsrett og fagene på første studieår.   
  


Synes egentlig det fungerer bra at noen fag har seks timer og noen fire timer. I tillegg til at det er hjemmeeksamen i 
to fag. 


Det jeg sitter igjen med etter fire år med omtrent bare firetimers eksamen er at eksamen blir et antiklimaks.  
Eksamensperioden er tøff. Man leser og leser. Men man mestrer også mer og mer. Det er en god følelse. Så kommer 
eksamen. Man har lyst til å brette opp ermene og vise hva man kan. Men omfanget av eksamen er så omfattende at 


man blir satt ut av den tiden man har til rådighet.   
  


Kjære fakultet! Gi oss 6 timers eksamen i alle fag. 
Jeg synes ordningen med 6-timers eksamener bør opprettholdes, forutsatt at oppgavene ikke utvides ytterligere. 
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Greit med sekstimers eksamen, selv om forskjellene på de som er flinke til å produsere tekst og de som bruker mer 
tid sannsynligvis bare vil bli forsterket. Nå er jo jusstudiet et nokså praktisk rettet fag, så dersom eksamen også skal 


være en pekepinn på hvor mye studenten klarer å produsere i løpet av et gitt tidsrom, så er det sikkert relevant. Selv 
er jeg ikke sikker på at det er den beste måten å teste de materielle kunnskapene, men det er kanskje ikke hele 


målet heller.  
  


For meg fremstår de eksamenene som har vært sekstimers som om de også har vært planlagt for en fem- eller 
sekstimers eksamen. Det fremstår som at eksamensansvarlig har den økte tidsrammen in mente ved utformingen av 


oppgaveteksten - uten at det av den grunn ble for mye, bare mer enn hva jeg tror vi hadde fått på en firetimers 
eksamen.  


  
Det er også verdt å merke seg at JUS135 i praksis var en syvtimers eksamen (eller en time tenketid + seks timer 


skrivetid), ettersom det var tekniske problemer i starten (fjorårets eksamensoppgave ble vist på den digitale 
eksamenssiden, men det var rett oppgave i fysisk format). Den ekstra timen gjorde at tidspresset ikke var særlig 


prekært her.  
Når det er sagt så er eksamen i "Pengekrav" den beste eksamensoppgaven jeg har hatt mtp. eksamenstid og 


tenketid. Så at det er en firetimers eksamen er ikke nødvendigvis et problem for min del. 
Mye større rom for refleksjon og grundig gjennomgang av faktum på en 6 timers eksamen. I en 4 timers eksamen er 


en i mye større grad avhengig av innøvde strofer for å virkelig kunne bruke tid på utdypende drøftelser. 
Opplever at eksamensoppgavens innhold utvides som følger av at eksamenstiden utvides til 6 timer. 


Heller enn å diskutera om eksamen skal vera fire eller seks timar burde ein heller gjort ei grundig vurdering av om 
skuleeksamen er ein god måte å testa studentane på i det heile.  


Det er for meg eit paradoks at eksamensdagen er den mest atypiske arbeidsdagen i løpet av eit kurs. 
Skuleeksamenssituasjonen framstår på mange måtar som kunstig. Eg vil truleg aldri havna i ein situasjon i 


arbeidslivet der eg må løysa eit rettsleg spørsmål på kort tid utan bruk av internett og tilgang til litteratur eller 
rettspraksis. (Tvert imot vil det vera direkte uforsvarleg å løysa slike problem ut frå hukommelse og utan kontroll av 


kjelder).  
I staden for å testa oss i kor flinke me er til å pugga ordlydstolkingar og rettsavgjerder burde me blitt testa i evne til 


å finna, bruka og referera kjelder. Dette kan gjerast med ein heimeeksamen eller eventuelt med skuleeksamen der 
alle hjelpemiddel (inkludert heilt ope internett) er tilgjengelege. Det er slik me skal jobba i livet etter studiet, så då 


burde studiet reflektera dette på ein betre måte enn i dag. 
Jeg synes det er veldig flott med eksamen på 6 timer. Det gir noe bedre tid til å faktisk ressonere og tenke kritisk på 


eksamen, slik at en ikke bare produserer raske argumenter som ikke er gjennomtenkte. Etter min mening kunne 
eksamen vart enda lengre, eller at vi i større grad hadde brukt hjemmeeksamen. 


Jeg har vært gjennom både 6-timers eksamen i Tingsrett og Menneskerettigheter. På bakgrunn av mine erfaringer er 
jeg særdeles bekymret for at eksamensoppgavenes omfang gradvis vil utvides slik at de til slutt er svært omfattende 


også for å være en 6-timers eksamen.   
Min erfaring er at kursansvarlig mer eller mindre forsøker å utvide eksamensoppgaven gradvis. Eksempelvis fikk flere 


tidsnød under Tingsrett i forfjor, og attpåtil hører vi at eksamen fikk fjernet en oppgave om grannel§ 2 etter at 
kontrollutvalget fant oppgaven i sin helhet for å være for omfattende.   


Det har kommet frem ved flere kontroller fra eksamensutvalget at eksamensoppgavene kan oppleves som svært 
omfattende, og det er en kjensgjerning at elevene sier "denne eksamensoppgaven hadde jeg aldri klart å besvare på 


4 timer", nettopp fordi omfanget kanskje er utvidet noe.   
 På denne bakgrunn synes jeg og flere av mine medstudenter at det må føres en restriktiv linje hva angår 


eksamensoppgavenes omfang. 
En 6-timer lang eksamen gir oss - forutsatt at oppgaven ikke er altfor stor - mulighet til å tenke og resonere noe mer 
enn hva som er tilfellet under en 4-timerseksamen. Utvidelse av tiden vil nok derfor kunne gi oss studenter mulighet 


til å være litt mer selvstendig enn hva som ofte vil være tilfellet under en 4-timers eksamen. I alle fall gjør jeg 
personlig mye av arbeidet på en 4-timerseksamen basert på innøvd rutine - altså er mye av det jeg skriver innøvd; 
og ikke basert på selvstendige tanker jeg gjør på eksamensdagen. Dette følte jeg i alle fall var tilfellet på f.eks. MR-


eksamen, hvor jeg i større grad enn vanligvis hadde mer selvstendige vurderinger osv. Sånn sett kan jo 6 timer være 
bra, siden dette kan være egnet til å skille ut de studentene som faktisk har forstått faget!  


Jeg tror imidlertid ikke at 6-timers eksamen vil føre til mindre karakterpress, en bedre mulighet til å gjøre det "godt", 
eller til mindre stress o.l. Mer tid gjelder for samtlige studenter, og jeg tror derfor ikke at det vil ha en slik effekt. Så 
lenge karakterer gis basert på normalfordeling, så vil det jo i bunn og grunn ikke spille noen rolle om eksamen er på 
4 eller 6 timer. Vi studenter kommer jo uansett til å tilpasse oss den eksamensformen dere gir (ved å f.eks. terpe på 


å skrive lange og gode oppgaver på bare fire timer.) En viktig del av eksamen er tross alt å være i stand til å holde 
seg innenfor de gitte rammene, så da synes jeg ikke at lengden på eksamen er avgjørende for om 


eksamensoppgaven blir god, og karaktersettingen rettferdig. 
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Etter egen erfaring og personlige preferanser tror jeg 5 timer er en hensiktsmessig lengde for de eksamener som i 
dag er fire timer. Jeg sitter ofte igjen med følelsen av å måtte bedrive "speed-jus" - en tolker ordlyden, hoster opp 
noen forarbeidsuttalelser, viser til relevant rettspraksis og etter litt om og men har en deretter rettsregelen. Når en 
så skal bruke denne på det konkrete faktum gjør tidshensyn ofte at det blir en drøftelse som holder mye dårligere 
kvalitet enn det jeg gjerne skulle ønske. Her kommer typisk et par argumenter frem og tilbake og så må en bare 


komme til en konklusjon raskt av tidshensyn.  
 Med en ekstra klokketime - gitt at ikke omfanget av eksamen utvides tilsvarende - vil en derimot ha bedre tid til å 


foreta gode vurderinger og sørge for at språket holder høyt nivå. Jeg tror denne tidsutvidelsen vil gjøre at 
eksamensprestasjonene i litt større grad enn i dag tar hensyn til nettopp disse to ferdighetene, som tross alt et langt 


viktigere for en jurist enn det er å kunne utpensle et gitt vurderingstema så fort og effektivt som mulig. Jeg mener 
universitetene har et ansvar for å sørge for at de som har evnen til god argumentasjon og et tydelig og enkelt språk, 
og dermed kommer til å gjøre det bra i de fleste juristyrker, i større grad honoreres for dette på de eksamenene som 


en får karakter på i løpet av studiet enn det tilfellet etter min mening er i dag. 
Kan generelt nevne at også K2 uten tvil burde vært 6 timers eksamen. Veldig frustrerende at flere eksamener blir en 


konkurranse om å skrive raskest, fremfor hvem som skriver de beste tekstene. 
Jeg anser det som veldig positivt at fakultetet har forskjellige eksamenslengder og eksamensformer. Vi bør optimalt 


sett testes veldig bredt med både 4 og 6 timers eksamener, muntlig og skriftlig eksamen samt hjemmeeksamen! 
Fakultet er gradvis beveget seg i denne retningen de siste årene (yey!) og det eneste jeg savner er at det er minst én 


muntlig eksamen 1.-4. studieår.   
Poenget er at folk presterer forskjellig på forskjellige type eksamener og en ordentlig god student bør mestre alle de 


ulike formene. Det bør ikke være nok å bare naile 4 timers skoleeksamen. En variert eksamensordning gjør oss bedre 
rustet til arbeidslivet! 


Jeg får ofte følelsen av at 6-timers eksamen bare skrur vanskelighetsgraden opp slik at tidspresset uansett blir det 
samme. Dette underbygger jeg med spesielt teorioppgaven i menneskerettigheter våren 2017 og eksamen i tingsrett 


høsten 2015 
En eksamen på 6 timer er bedre enn 4 timer gitt at omfanget ikke utvides. Hele poenget med 6 timer er jo nettopp at 


man skal kunne ta seg tid til å strukturere besvarelsen bedre, tenke mer gjennom faktum og ha tid til å vurdere hva 
som er en hensiktsmessig måte å besvare oppgaven på. Man skal kunne ha tid til å virkelig reflektere rundt hvor 


skoen trykker, samt rekke å danne seg egne meninger og selvstendige resonnementer.   
Det virker imidlertid som at med én gang kursansvarlig vet at man får bedre tid, så blir oppgaven enten mer 


omfangsrik eller langt mer innviklet. Dette gjør at man enten ikke opplever å ha bedre tid, eller at man rett og slett 
bruker mye tid på å tolke og samkjøre faktum i stedet for å bruke tid på å vurdere jussen. På begge måter opplever 


man å ha dårligere tid til å skrive besvarelsen.   
 På bakgrunn av dette ber jeg om at fakultetet vær så snill kan ta hensyn til at utvidet eksamenstid er for å TENKE 


mer. Ikke for å slite med å forstå faktum eller å ha så mye faktum at man bruker store mengder tid på å strukturere 
det. 


Jeg vil legge til at da jeg hadde eksamen i rettsstat og menneskerettigheter skjedde det en teknisk feil, slik at det var 
fjorårets oppgave som ble vist på skjermen. Som en følge av dette fikk derfor alle en time ekstra for å besvare 


oppgaven. Selv om det selvsagt hjalp å få en time ekstra, mener jeg likevel at jeg hadde hatt tilstrekkelig god tid 
dersom vi ikke hadde hatt tekniske feil og eksamen hadde vært seks timer. 


Oppgaven var ganske omfattende. Den 7ende timen hjalp veldig. 
Jeg mener ordningen vi har nå er fornuftig. Samtidig synes jeg det er viktig at oppgavene ikke utvides tilsvarende de 


ekstra timene vi får på 4. året. Da ville hensikten med ordningen falle bort etter min mening. 
Menneskerettigheter er et stort fag der det vil være behov for å stille flere spørsmål og drøfter mer for å kunne dekke 


større deler av pensum. Men jeg mener at det ikke er grunn til å utvide antallet sekstimers eksamener generelt.   
På enkelte eksamener kunne det kanskje vært 5 timer, men 6 timer er veldig lenge. På slutten er man sliten og man 


blir ukritisk til egen oppgaven.   
Dersom man har kontroll på pensum vil man raskere identifiserer riktige problemstillinger og klare å prioritere hvilke 


problemstillinger som må drøftes grundig. 
Man dævvleser i 1-3 måneder avhengig av kurset. Selvsagt ønsker man å få nok tid til forstå faktum og sakens 


kjerne før man begynner å skrive. 4 timer er utvilsomt utilstrekkelig og kan erfaringsmessig medføre at man 
misforstår faktum. 


I faget JUS135 fikk mitt kull tildelt feil eksamensoppgave (fjorårets eksamensoppgave, altså vår 2016), og på mitt 
rom tok dette rundt en time å rette opp. Vi fikk lagt til en ekstra time på de allerede 6 timene, og dette medførte at 


vår eksamen ble totalt 7 timer. Mine svar i denne undersøkelsen bærer derfor preg av en særdeles negativ 
eksamensopplevelse, og jeg må ta opp faget i år som følge av ekstra stress og mangel på konsentrasjon over et så 


langt tidsrom. 
Hele poenget er vel at eksamen må tilpasset tiden vi studenter har fått. Eksamen i Menneskerettigheter var meget 


omfattende, og kunne ikke blitt besvart godt nok på fire timer etter mitt skjønn. Jeg skrev i alle fall rundt 5000 ord, 
og det sier seg selv at det er for mye på en firetimers eksamen. DEtte gjelder spesielt når det er kombinasjon av 


teori- og praktikum, hvor spesielt en teorioppgave kan ta lang tid, og krever mer generelle og dermed mer 
omfattende ressonnementer. 
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Jeg foretrekker 6-timers eksamner, men det er helt klart at omfanget av eksamenen vi hadde vært større enn ved de 
tidligere eksamnene på 4 timer. 


Er klart best med sekstimerseksamen, dette burde være normen på alle eksamener som ikke er hjemmeeksamen 
Jeg synes 6 timers eksamen har vært veldig bra både i JUS124 og JUS135. Det er nok helt essensielt at fakultetet 


beholder 6 timers eksamen på fagene på fjerde studieår, pga. fagenes størrelse. Noe annet ville økt innslaget av 
tilfeldighet betraktelig, noe som er en bidragsyter til karakterpresset og den manglende tilliten til sensuren på 


fakultetet. Et annet aspekt (som ikke kommer frem i undersøkelsen) er at en 4 timers eksamen motiverer studentene 
til å pugge mer, siden man får mer utbytte av å ha pugget pga. tidsmangelen, sammenlignet med en 6 timers 


eksamen, hvor man får mer tid til refleksjon og å tenke gjennom resonnementer. 
Jeg ønsker selvsagt også andre evalueringsformer enn å bli kvernet gjennom skriftlige eksamener gjennom fire år. 
Seks timer er fint - det er imidlertid villedende å hevde at omfanget av oppgaven er lik en eksamen på fire timer. 


Implisitt vil kursansvarlig kreve mer - dette må være det styrende aspektet. 
Det er viktig at eksamensoppgavene ikke utvides selv om eksamenstiden utvides. Jeg har inntrykk av at professorene 


som lager eksamen ubevisst lager større oppgaver. 
Seks timer fungerer bra, hvis kursansvarlig faktisk klarer å ikke øke omfanget på eksamen! 


derosm man skal utvide eksamenstid til 6 timer, er det en avgjørende forutsetning at kursansvarlig ikke ser sitt snitt 
til å da utvide mengden på spørsmål og omfanget av eksamen. Da mister de 2 ekstra timene sin mening, og eksamen 


kan da like gjerne være kun 4 timer. 
Mitt inntrykk er at man utvider omfanget på en 6 timers eksamen i forhold til en 4 timers eksamen. Det merker man 


når man gjør gamle eksamens oppgaver. Dermed har det nok fint lite å si for eksamenspresset hvor lang eksamen 
er. 


Jeg synes omfanget av ordinær eksamen i JUS135 våren 2017 var noe i overkant, men da ble det desto bedre at vi 
fikk seks timer til rådighet. Ellers gjorde også problemene med oppgaven i inspera på eksamen at erfaringene herfra 


muligens ikke er fullstendig representative for hvordan en sekstimers eksamen ellers ville vært.   
 Med det sagt er jeg veldig positivt innstilt til at flere eksamener blir seks timer istedenfor fire, da firetimers-
eksamener fort blir veldig stressende og det er vanskelig å utvikle lengre resonnementer uten at det går på 


bekostning av andre deler. Siden et av målene med eksamen skal være å vise selvstendighet mener jeg seks timer 
ville vært gunstig, fordi det i en tidspresset situasjon er lettere å gå for de «enkle» løsningene.   


 Ellers håper jeg også at dere fortsetter å se på alternative eksamensformer, eventuelt hvordan skoleeksamen kan bli 
bedre enn det er i dag. 


Sekstimers eksamen er fint for de som bruker lenger tid på å resonnere og å skrive, meg selv inkludert. Jeg opplever 
at i firetimers eksamen er det mange som opplever tidsnød som går på bekostning av oppgavene kvalitet. Det skal 


likevel sies at konsentrasjonen kan være dårligere etter 4-5 timer, men det veies opp mot at man får 2 ekstra timer 
til å resonnere, finne gode argumenter, formuleringer og se oppgaven i perspektiv. 


De som presterer godt på en 4 timers eksamen vil også prestere godt på en 6 timers eksamen. Forskjellen er at de 
på middels nivå og nedover får bedre forutsetninger for å nærme seg nivået til elevene i det aller høyeste sjiktet. 


Dette innebærer at man stiller likere på eksamen. Dette er i hvert fall slik jeg har opplevd det personlig. Mvh, 
Stud.jur 4. avdeling. 


Det bør innføres karakter på hjemmeeksamen. Denne bør ha innvirkning på sluttkarakteren i faget. Dersom 
hjemmeeksamen teller 50% og skoleeksamen teller 50 % ville nok flere studenter sluppet det ekstreme 


karakterpresset som har utviklet seg på Det juridiske fakultet på Dragefjellet, ved at man slipper å tenke på at alt 
avhenger av 4 eller 6 timer. 


Sekstimers eksamen for enkelte av fagene har gitt meg følelsen av at jeg faktisk får vist min kunnskap på en bedre 
måte. Det fører videre til at eksamen føles mer rettferdig for meg og til at jeg ikke er nervøs for at karakteren min 


avhenger av hvor fort jeg skriver, men faktisk gir meg tid til å tenke. Jeg anbefaler på det sterkeste å beholde 
ordningen for fremtiden. 


Jus243 burde dere utvide til fagnavnet i undersøkelsen neste fang  
Både 6 og 4 timer er stress, men jeg er enig i   


At man får bedre tid til å tenke på 6 timer.   
Synes forøvrig strafferett i år var verst Mtp tid 


Jeg har gått i Lillehammer i 3 år før jeg begynte på master i Bergen, der har alle eksamener vært 6 timer. Jeg synes 
6 timer gir bedre sjanse til å gjøre grundigere drøftelser og dermed vise bedre forståelse. Hvis du bommer litt på noe, 


så spiller det heller ikke like stor rolle, ettersom det er en mindre del av eksamen. 
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Første gang jeg hadde 6 timers eksamen opplevde jeg at jeg hadde god tid til å drøfte, resonnere og å lese igjennom 
teksten for levering. Dette var første tingsrettseksamen med 6 timer. Jeg fikk inntrykk av at oppgaven egentlig var 


en 4 timers eksamen og at vi derfor fikk mulighteten til å benytte oss av den ekstra tiden på tiltenkt måte. Dette var 
en positiv opplevelse.   


 De etterfølgende 6 timers skoleeksamenene jeg har hatt har dessverre ikke vært slik. Jeg har inntrykk av at 
oppgavene blir mer omfattende ved en 6 timers skoleeksamen, slik at det ikke egentlig blir mer tid til å tenke, 


evaluere osv. 6 timer med intenst stress er verre en 4 timer med intenst stress. Jeg har inntrykk av at de som lager 
eksamensoppgavene fristes til å utvide oppgaven når studentene har mer tid, og at administrasjonen lukker øynene. 
Min erfaring er at det vanligvis er uproblematisk å gjennomføre eksamen på bare 4 timer, men at det kan virke som 


at oppgaven utvides tilsvarende når eksamenstiden utvides til 6 timer. 
JUS243 er et stort fag, Det å utvide oppgaven, tror jeg bare vil skape enda mer tidspress. 


Jeg synes at sekstimers eksamen gir studenten mer tid til å strukturere og virkelig tenke over de vurderinger og 
problemstillinger man vil ha med i besvarelsen. I særlig store fag er det helt flott med lengre eksamen enn firetimers.   


  
Opp igjennom studiet synes jeg firetimers eksamen legger opp til en intensiv, men grei gjennomførbar eksamen, 


spesielt i de fag som er 10-15 studiepoeng.   
  


God ordning slik det er i dag. 
Det blir sagt at oppgavene på eksamen ikke skal utvides noe særlig med seks timer, men heller gi mer rom til å 


vurdere. Men det er veldig mange som syns at oppgavene blir ganske mye mer omfattende så snart det blir seks 
timer. Det gjør selvsagt at man blir mindre positiv til eksamen på seks timer. 


I store fag er det en lettelse at det er 6 timer. Det er tross alt opp mot 20 studiepoeng som skal avgjøres. Jeg synes 
det er feil om man kun får 4 timer og ingen tid til å tenke seg om i et så stort fag. 


Begrunnelsen for å gi sekstimerseksamener har vært at studentene skal kunne gi bedre og mer utfyllende drøftelser 
på praktikum. Det later imidlertid at oppgavene utvides tilsvarende, slik at det ikke blir noen reell forskjell mellom 


firetimers- og sekstimerseksamen. 
6-timers eksamener uten tilsvarende økning i oppgaveomfang vil gi studenter som får slik mulighet en betydelig 


fordel.  Det kan ikke være tvil om det, selv uten jeg kjenner til statistikk på (mulige) karakterforskjeller mellom 4- og 
6-timers eksamener. På den bakgrunn vil det være rettferdig om det i karakterbrevet opplyses om en karakter er 


oppnådd ved 4 eller 6-timers eksamen.  
 Det som er sagt over, gjelder også for forskjellen mellom eksamener avlagt for hånd og per PC.   


 Eksamen avlagt ved PC gir fordeler i form av bla hurtighet (hvor mye man rekker å skrive) og disposisjon 
(redigering) sammenlignet med eksamen avlagt for hånd - uavhengig av tidsramme.   


På den bakgrunn bør det på karakterbrevet også opplyses om en karakter er oppnådd ved PC-eksamen eller 
tradisjonell manuellskrevet-eksamen. En beskrivelse av hvordan eksamenen avlegges (4/6-timer, PC/utenPC) vil 


være rettferdig når arbeidslivet skal evaluere og sammenligne karakterer fra søkere. Dette kan ikke anses å være 
særlig byrdefult å implementere på karakterbrevene.  Når dette er sagt, er det klart at det fra studentperspektiv er 


en fordel både med PC og økt eksamenstid. Begge deler bidrar til å redusere tidspress. Det kan igjen medføre lavere 
grad av nervøsitet i forbindelse med eksamensgjennomføring.   


 At økt eksamenstid endrer på karakterpresset derimot, har jeg ikke tro på. Uavhengig av tid vil det fortsatt være 
ønskelig å få de beste karakterer.   


Men at økt tid gir studentene en mer behagelig eksamensopplevelse er i hvert fall min erfaring. 
Jeg er veldig fornøyd med at universitetet har utvidet enkelte eksamener til 6 timer. Etter min mening skulle alle 


eksamener på studiet (med unntak av ex.phil og ex.fac) vært på 6 timer - forutsatt at omfanget av oppgavene er den 
samme. Det gir oss tid til å jobbe mer med språket, argumentasjonen og strukturen. Fire timers eksamener oppleves 
mer som en spontan og rask respons til oppgaven for å rekke og komme gjennom. Selv om omfanget av oppgavene 


på seks timers eksamnene var ment å være noenlunde den samme som fire timers, så må jeg innrømme at seks 
timers ekdamnene opplevdes større, og at formålet om bedre tid til resonnementer osv. forsvant litt. 


Skal ordningen med seks timers eksamen fortsette, må man holde seg til formålet med ordningen!! "Med utvidelsen 
av eksamenstiden var det en klar forutsetning at studentene skulle gis bedre tid til å reflektere over 


problemstillingene i eksamensoppgaven, og til å disponere stoffet. Omfanget på eksamensoppgavene skulle derfor 
ikke utvides i betydelig grad." På flere av eksamene på seks timer har jeg hatt minst like dårlig tid som det har vært 


på fire timers eksamnene og oppgavene er utvidet i mer enn betydelig grad. Da ender man opp utslitt og 
ukonsentrert og ordningen mister sin hensikt totalt. 


I de store emnene på tredje året ( kontraktsrett II og menneskerettigheter) pluss i emnene på fjerde studieår, synes 
jeg det er hensiktsmessig med seks timers eksamen. Når fagene er så store og omfattende har man mye kunnskap, 
og da er det motiverende å få vist mer av dette på eksamen. Har man litt bedre tid kan drøftelsene bli mer grundige 
og balanserte. Jeg synes derimot ikke det er nødvendig med seks timer i alle fag, som på første året og i teoretiske 


fag som juridisk metode ol.   
Inntrykket er også at omfanget på eksamensoppgaven ved overgang fra fire til seks timer økte noe, men ikke så mye 


at man fikk tilsvarende tidspress som ved fire timers eksamen. Så i de store fagene får man da dekket mer av 
pensum ved en seks timers eksamen, i tillegg til at man får noe mindre tidspress. 
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Når det gjelder spørsmål om karakterpress så er jeg ikke egnet til å svare på det spørsmålet i og med at jeg ikke 
omgås studentene på fakultetet og derfor ikke kjenner til karakterpresset som finnes der i detalj. 


Jeg opplever helt klart at omfanget på eksamensoppgavene øker i de fagene med sekstimers eksamen. 
Hovedproblemet er at tidspresset fører til noe må nedprioriteres, og ofte går det utover innholdet i besvarelsen 


fremfor språk og struktur. Dette fordi man rett og slett ikke rekker å foreta slike inngående analyser og refleksjoner 
som de forskjellige rettsspørsmålene krever. Jeg presterer alltid bedre på obligatoriske kursoppgaver utelukkende 
pga bedre tid. Under eksamen har det ofte skjedd at jeg ikke har spist eller drukket fordi jeg har så dårlig tid. Det 


hjelper ikke at eksamenstiden utvides med to timer når oppgavene er tilsvarende komplekse. 
Sekstimers eksamen gir, etter min mening, bedre forutsetninger for å besvare oppgaven i form av bedre 


betenkningstid og mindre stress. I tillegg får man bedre tid til andre ting, som også er helt nødvendig: tid til å gå på 
do, spise mat, og samle krefter. Forutsetningen er - såklart - at omfanget på eksamensoppgaven holdes til det som 


er tilsvarende for en firetimerseksamen. Hvis ikke blir det faktisk verre å ha en sekstimers-eksamen enn en 
firetimerseksamen, fordi man da må være fullt konsentrert i seks timer - og det sier seg selv at det er svært slitsomt. 


Jeg opplevde dette ikke under eksamen i allmenn formuerett, men derimot under rettergang (2017) og 
menneskerettigheter (2016). Fakultetet bør være strenge med å overholde dette utgangspunktet, ellers vil utvidelse 


til sekstimerseksamen virke mot sin hensikt (i form av mer stress og mindre refleksjonstid). 
Dere kunne med fordel ha kalt JUS243 for Allmenn formuerett. Jeg går ikke rundt og husker på emnekodene i 


etterkant. :-) 
Går for tiden på femte studieår. På grunnlag av erfaring med avlagte eksamener og gjennomgang av tidligere 


eksamener som ledd i læringsprosessen er jeg av den oppfatning at utvidelsen til seks timer uten tvil har ført til at 
oppgavene er mer omfattende enn tidligere.   


  
Jeg synes det er dårlig at UiB enten ikke ser dette eller ikke ønsker å innrømme overfor studentene at dette har blitt 


konsekvensen av endringen. 
Selv om jeg ble mer sliten av sekstimerseksamen enn firetimers, så likte jeg at vi hadde seks timer til disposisjon for 
da fikk jeg vist mest mulig kunnskap. Jeg tror derimot ikke at det har å gjøre med at jeg fikk bedre tid til refleksjon, 


men heller at oppgaven ble mer omfattende, og da fikk jeg vist kunnskap innenfor flere områder. 
Oppgaven var så omfattende at seks timer ikke ga mer rom for ressonement i besvarelsen. 


Fire timer er, uansett fag, ganske knapt i mange tilfeller. Hvis en kun har fire timer til disposisjon er det ikke alltid tid 
til å tenke srlig over en problemstilling før en må begynne å skrive. Med litt mer tid til overveielse blir også oppgaven 


bedre. 
Eksamensoppgavens størrelse og innhold må være forholdsmessig mtp antall timer tilgjengelig. 


Jeg synes at i noen fag, har eksamensoppgavene vært større enn det som har vært gitt på firetimers eksamen, da 
sikter jeg til blant annet menneskerettigheter i 2016. Utover det bruker dere JUS 243 som eksempel her, der synes 


jeg eksamen var grei i forhold til tid, og har ingenting å utsette.   
 Når det gjelder forskjellen på firetimers eksamen og sekstimers eksamen, opplever jeg mindre press rundt en 


sekstimers eksamen, da man har bedre tid. Man føler man får levert en bedre besvarelse, enn det man klarer på fire 
timer, da tidspresset ofte blir svært stort. Jeg har enda til gode å ikke ha dårlig tid på en firetimers eksamen.   


 Jeg synes man skal fortsette med sekstimers eksamen, da jeg føler man får tid til å levere en bedre besvarelse. I 
forhold til karakterpress, opplever jeg ikke at det blir større, heller mindre.   


 En viktig forutsetning, er at kursansvarlig ikke presser grenser ved å gi en større eksamen, enn det som skal gis på 
en firetimers eksamen. Hvis man presser disse grenser, og føler man får dårlig tid igjennom seks timer, er det lite 


vits og opprettholde denne ordningen. Jeg har stort sette en positiv opplevelse av sekstimers eksamen og synes de 
har vært flinke til å gi eksamensoppgaver. 


Jeg opplevde at oppgaven i Allmenn formuerett var tidsmessig større enn det ble annonsert på forhånd. Det er helt 
greit at oppgaven utvides noe ifht til firetimers, men det er ikke noe poeng å "lure" studentene med at det er 


tilsvarende størrelse med to ekstra timer. Da er det bedre å legge listen på en femtimers - med seks timers 
arbeidstid.  


 Eksamen i rettergang hadde en god størrelse, med tid til å tenke uten at det ble dødtid/for liten oppgave. Denne 
estimerer jeg til en ca. femtimers - med seks timer til utnyttelse.   


 På konteeksamen i strafferett var det overhodet ikke snakk om en fire timers-eksamen med seks timers arbeidstid. 
Der fikk vi svært dårlig tid, og oppgaveomfanget var altfor stort. 


Det mest sentrale er at de kursansvarlige ansvarliggjøres mtp at omfanget av en eksamen ikke øker når man får 6 
timer til rådighet vs. 4 timer.   


 En av fordelene med en 6 timers eksamen er at man har anledning til å reflektere over slutningene og 
resonnementene man har skrevet, og kan endre dem etterhvert som tiden går. Det er etter min erfaring sjeldent 


mulig ved 4 timers eksamen. 
Oppgavene på sekstumerseksamen har blitt utvidet tilsvarende og dermed er det kun en ulempe da det går utover 


konsentrasjon 
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Eneste problemet med 6-timers eksamen er at fagansvarlig kan ha problemer med å begrenser oppgaven nok. Klarer 
de dette er jeg stort sett positiv til utvidede eksamener. Da dette letter litt på tidspresset. Dette er noe 


kontrollutvalget også bør tenke over når de går igjennom oppgaven. Stort sett opplevd at fagansvarlige er flinkere til 
å begrense seg omfangsmessig ved 6t enn 4t. Menneskerettigheter i 2016(tror jeg) var riktignok for stor. 


Eksamenstiden bør gjenspeile antall studiepoeng. 
Eg er nøgd 6-timers eksamen i dei nemnde faga. 


Oppgavene som ble gitt på 6 timers eksamen var så omfattende at man hadde knapt nok tid til å bli ferdig. 
Påstanden om at oppgavene ikke skulle være mer krevende enn på 4 timer er helt feil. Dersom man hadde hatt 4 


timer på de 6 timers som er gitt, så ville det nesten være umulig å svare tilstrekkelig på hele oppgaven. 
Jeg føler at ved sekstimers eksamen så er det mindre rom for tilfeldigheter, og man får skilt de sterke kandidatene 


fra de svakere. Lengre tid åpner opp for dypere resonnement og vurderinger, og dermed mulighet til å vise faglig 
kunnskap og innsikt. 


Jeg syntes seks timer er en greit tidsperiode for eksamen, men noen ganger (eks. JUS243 våren 2017) var også 6 
timer noe knapt. Da syntes jeg løsningen burde være å kutte ned noe på omfanget, men beholde tiden på 6 timer. 


 
Kommentarer fra studenter som er uenige i at det bør fortsettes med sekstimers 


eksamen i de aktuelle emnene: 
 


Ved å utvide eksamensitden med 2 timer vil man i bunn og grunn bare forskyve terskelen for å oppnå den samme 
karakteren noenlunde likt for alle kandidater. Selv om man gis mulighet til å skrive mer utfyllende besvarelser, er det 
verdt å huske at jusstudiet for studentenes vedkommende er en 5-årig eksamenskonkurranse i den forstand at det er 


ett stidue med stort fokus på karakterer.   
 Ut fra spørreskjemaet later det til at følelsen av tidspress er en tungtveiende grunn til å utvide eksamenstiden. Jeg 


har ikke selv inntrykk av at denne faktoren vil endres i vesentlig grad ved å utvide eksamenstiden, erfaringen er 
heller at studentene opplever et økt press for å vise større materielle kunnskaper innenfor den utvidede tidsrammen 


for å bedre kunne utmerke seg på eksamen.  
 Slik sett vil en sekstimerseksamen kunne ha en positiv læringseffekt for studentene, ved å incentivere en større 


arbeidsinnsats i forkant av eksamen for å kunne yte en god innsats over lenger tid på eksamensdagen - det er mer 
krevende å vise kunnskap over 6 timer enn over 4 timer. Følelsen av tidspress forblir imidlertid, enn så lenge 


karakterene i realiteten er noenlunde normalfordelt. 
bedre tid gir rom til å tvile på seg selv. Normalt er 4 timer mer enn det man behøver. Hvis dette skal utvides bør det 


ikke vær mer enn 5 timer. 
Ved 6-timers eksamen får man mer tid til å tvile på seg selv og egen besvarelse. Jeg mener tidspresset man har ved 


4-timer bidrar til at man er ekstra skjerpet innenfor tiden. Det er lettere å stole på seg selv da. 
Etter min mening vil det ikke hvirvidt det er 4- eller 6-timers eksamen påvirke karakterpresset i særlig stor grad, da 


en 6-timers eksamen ofte oppleves mer krevende enn en 4-timers eksamen. I tillegg finner jeg det veldig vanskelig å 
holde konsentrasjonen oppe i 6-timer, og vil nok kanskje oppleve ennå større stress rundt eksamen dersom den skal 


vare i 6 timer. 
Min personlige oppfatning er at konsentrasjonen begynner å avta etter 3-4 timer i eksamenssituasjon. Selv om 


omfanget på besvarelsen (antall ord) gjerne øker i takt med antall timer, så vil ikke kvaliteten øke i like stor grad. 
Min største frykt med 6-timers eksamen er at emneansvarlig ikke klarer å "holde seg i skinnet", og lage en oppgave 


som tilsvarer 4-timers eksamen, som det var tale om i jus124. Oppgaven der ville vanskelig latt seg løse på fire 
timer, og frykter at det samme vil skje i andre emner.   


I tillegg blir studentene mye bedre testet i hvert enkelt fag i forhold til Oslo og Tromsø. Dette har både fordeler og 
ulemper. Min erfaring er at Bergen får mye mer detaljspørsmål enn de to andre universitetene, og spesielt slik det 


var på JUS124, hvor man nærmest kunne kommet helt uforberedt på eksamen, og løst oppgaven like godt. Jeg føler 
ofte at vi blir "lurt" og testet i ting som på forhånd har blitt lite nevnt eller gitt inntrykk av ikke er viktig, som feks 


hevd som kom på JUS124.   
Det er derfor mye lettere for studentene i Bergen å gjøre det dårligere på eksamen når det i større grad handler om 


hvor godt man har lest pensum, og ikke hva man faktisk kan. Fordelen med Tromsø og Oslo er at man får mer 
overordnet problemstillinger, og man får dermed frem både hva man kan, men har også muligheten til å gå mer i 


detaljer.   
Jeg frykter at en 6-timerseksamen vil gjøre at det kreves enda større detaljkunnskap. Det er også min mening at vi 


har mangel nok eksamener, og vi trenger ikke enda lengre eksamener på fag som kun er 10 studiepoeng. Det gir 
heller ikke mening i mitt hode at JUS124 er seks timer og 13 stp, mens Forvaltningsrett 2 er 17 stp og kun fire timer. 


Er imidlertidig fornøyd med hjemmeeksamen i NIRI. 
Jeg tror det må komme enda tydeligere fram at omfanget ikke utvides ved en sekstimers-eksamen, men at poenget 


med at tiden utvides er økt refleksjon. Etter min mening kom ikke dette fram overhodet 
Jeg liker best 4 timers eksamen, men i noen fag har oppgavene vært for omfattende for kun 4 timer. Det vil derfor 


være en løsning å kutte ned på oppgaven eller utvide tiden. 
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Jeg mener at normalfordelingen gjør at 6 timer blir mer stressende mtp karakterpresset vi står overfor. Det har 
formodningen for seg at nivået blir vesentlig høyere med 2 timer ekstra, og det er lett å da henge seg opp i detaljer 


under eksamen i stedet for å fokusere på mer overordnet forståelse. 
Sekstimers eksamen vi bare gjøre det lettere for de flinkeste til å bevise dette, mens vi gjennomsnittlige vil aldri få 


muligheten til å av og til bytte plass med de som jevnt over ligger på øvre sjikt. Ved firetimers eksamen er det 
muligheter for at de som jevnt over ligger i midte sjikt kan treffe blink og dermed også være så heldig å hanke inn en 
karakter i øvre sjikt. Sekstimerseksamen favoriserer også de som klarer å holde konsentrasjonen og oppe og presset 


ned lengre. For min del valgte jeg uib nettopp fordi det skulle være firetimers eksamen fordi jeg av helsemessige 
årsaker har langt større problemer med å fullføre en sekstimers eksamen enn en firetimers. Så for meg er en 


utvidelse av eksamenstiden veldig lite ønskelig. Da får dere heller varsle at det vil bli innført om en stund slik at 
studenter kan ta et aktivt valg på hvilket universitetet de vil gå på også i forhold til hvordan eksamen avlegges. I 


tillegg vil det alltid være slik at omfanget av en eksamen alltid vil bli større jo lengre tid en har, så oppgavene vil bare 
bli større og større uansett. Jeg syns firetimers eksamen skal beholdes. Det er nok å sitte og lide med angst og press 


i fire timer. 
Føler at omfanget av ein 6-timarseksamen som regel blir større enn ein 4-timerseksamen uansett om det ikkje skal 


vere tilfelle. 6 timarseksamen blir emm. berre 2 ekstra timar på seg til å tvile undøvendig meir, så eg holder ein 
knapp på at 4-timarseksamen er best! 


Jeg synes det er slitsomt nok å ha eksamen på fire timet. Sekstimerseksamen fører til mer stress og hodepine for min 
del. Jeg synes at folk bør lære seg å disponere tiden godt nok og skrive effektivt. Da er det nok med 


firetimerseksamen. Tror heller ikke det er sant at omfanget ikke blir større ved en sekstimerseksamen - vet 
kursansvarlig dette kan han/hun bli fristet litt å legge på litt og litt ekstra. Jeg er helt imot at vi skal få 


sekstimerseksamen i alle fag. 
For min del er 4 timers eksamen mer enn nok. Spesielt siden vi nå skriver på pc, føler jeg ikke på tidspresset. 


Jeg mener 6 timer er for lenge til å klare å holde konsentrasjonen oppe under hele eksamen. Den eneste fordelen 
med 6 timer er at det ikke blir like stor forskjell på de som får ekstra tid og de som ikke får det. Under en 4 


timerseksamen vil de som får utsatt tid som følge av særlige grunner ofte en stor fordel, men jeg mener heller det 
bør strammes inn i hvem som får ekstra tid. 


For min del er det avgjørende at jeg i god tid før eksamen øver meg på å ha eksamen ved å ta tiden. Jeg synes en 
del av øvelsen er å kunne disponere tiden sin og at tidspress uansett vil være en naturlig del av eksamen for oss 


siden jeg ofte føler man alltid kan skrive mer. Klart at tidspress har en viss innvirkning på hvordan man presterer, 
men jeg synes ikke at en sekstimers eksamen vil fjerne dette elementet. Jeg mener det er en naturlig del av 


eksamenssituasjonen at man vil vise hva man kan på best mulig måte og da vil man få tidspress uahvengig av hvor 
lang eksamenen er i tid (til en viss grad i alle fall). En sekstimers eksamen i menneskerettigheter medførte for å være 


helt ærlig at jeg følte at det var deler av tiden jeg ikke var like effektiv som jeg ville vært under en fire timers 
eksamen. Man konsentrerer seg så utrolig mye i løpet av eksamenstimene at personlig ble jeg veldig utslitt midt i 
eksamen, men klarte å hente meg inn igjen, men da kom jo tidspresset. Det er vanskelig å fokusere 100% i seks 


timer, men kanskje fem kunne gått? Det er i alle fall mine tanker. 
Kort oppsummert synes jeg det er like stressende og like mye tidspress uavhengig av om det er 4 eller 6 timer, bare 


at man blir enda mer sliten fordi man sitter der enda lenger, og det er en mye større jobb sånn sett 
Min erfaring er at omfanget på eksamen utvides. Ettersom det (i hvert fall for min del) er vanskeligere å holde 


konsentrasjonen oppe i seks timer, medfører dermed en utvidelse fra fire til seks timer på eksamen en dårligere 
prestasjon totalt sett.  Gitt at omfanget ikke utvides, mener jeg uansett ikke at en utvidelse av eksamenstiden gir 


bedre forutsetninger for å besvare eksamen. Fire timer har alltid være tilstrekkelig for min del, og jeg tror en 
utvidelse av tiden vil bidra til å øke prestasjonspresset. 


synes at omfanget av 6 timers eksamen ble faktisk utvidet i betydelig grad. Det er vanskelig å holde konsentrasjon, 
bruke skjerm i 6 timer. mer stressende enn 4 timers eksamen og mer prestasjonspress 


Straks ferdig med 5 år med karakterjag og prestasjonspress. Kommer ikke til å savne det juridiske fakultet. Håper 
dere får endret det til det bedre for de som er igjen. 


Oppgavene på en 6-timer er klart mer omfattende enn en 4-timers. 
 
 


Kommentarer fra de nøytrale (de som har svart «verken enig eller uenig» på om de 
mener at det bør fortsettes med sekstimers eksamen i de aktuelle emnene, og de to 


som ikke ønsket å svare på akkurat det spørsmålet):  
 


Det er lenge siden jeg hadde 6timers-eksamen, så det er litt vanskelig å svare på alle spørsmålene. Jeg ville nok 
kunne svart bedre om jeg besvarte denne undersøkelsen innen 2-3 måneder etter eksamen. 
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Sekstimers eksamen er forsåvidt greit, med tanke på at man får bedre tid til å reflektere.  
 Samtidig er eksamensresultatet, enten det innrømmes eller ikke, også påvirket av hvor bra medstudentene gjør det. 


Eksamenstiden er lik for alle, og derfor har utvidelse av tiden bare begrenset effekt.  
 PS: Det som vippet folk av pinnen i JUS 124 (Tingsrett) var ikke tiden, men heller at eksamenens praktikumsdel var 


ytterst uventet og relativt snevert anlagt. 
Hjemmeeksamen vil både minske følelsen av tidspress, være en mer realistisk måte å teste ferdighetene på, og ikke 


minst vise virkelig kunnskap framfor pugging. 
Jeg syns eksamen på seks timee ga bedre besvarelser,men jeg mener også at spørsmålene var større. Mer tid gir 


bare flere spørsmål og en forventning om høyere standard. 
Problemet ved seks timers eksamen er at oppgavene ofte blir mer omfattende, eller at man får mer kompliserte 


rettsspørsmål enn om man bare hadde fire timer til å løse oppgave på. Verken med fire eller sekstimers eksamen 
opplevde jeg at det var tid til å spise eller gå på do. Kan være en viss fare for at studenter skriver for mye (tar med 


ting som ikke er relevant) dersom de har mer tid, fordi de føler de har gjort noe feil om de er ferdig før tiden. Å gjøre 
seg fortjent til en god karakter på eksamen handler jo også om å effektivt på en god måte kunne disponere tiden og 


besvarelsen. 
Føler ideene bak sekstimers eksamen er fint, men gjennomføringen tilfredsstiller ingen av de positive sidene. Blant 


annet fordi jeg føler oppgavene uansett blir større noe som gjør at den ekstra tiden ikke spiller noen rolle for min del. 
I tillegg opplever jeg at det blir vanskeligere å holde konsentrasjonen oppe så lenge. Når det gjelder 


konsentrasjonsnivået over seks timer generelt føler jeg heller ikke dette momentet er tatt særlig hensyn til ved 
gjennomføringen av sekstimers eksamen. Dersom ikke gjennomføringen av sekstimers eksamen endres på alle måter 
er jeg ikke for det i det hele tatt. Alternativt synes jeg man kunne gjort oppgavene mindre på firetimers eksamenene 
Eksamenssituasjonen er i seg selv forferdelig ut fra karakterpress. Mye bedre som i NIRI når det er hjemmeeksamen, 


en situasjon som faktisk er nærmere den man er i praktisk arbeidsliv; enten det er i privat eller offentlig sektor 
6 timer er lenge og kan virke ganske utmattende. Jeg tror 4 timer er et format som fungerer best for meg personlig. 


Man får til å utdype og resonnere på 4 timer dersom man kan stoffet godt nok fra før. 
Sekstimers eksamen hadde vært kjempebra dersom det hadde vært oppgaver som kunne blitt skrevet på 4 timer. da 


ville det ikke bli en konkurranse i hvem som skriver raskest el.l. Men slik det emm. er nå, er sekstimers-eksaamene 
utvidet forholdsvis, slik at man ikke får bedre tid, tvert i mot, da man får flere problemer å løse. Da er sekstimer med 


samme intensitet som på 4-timeren mye mer slitsomt. 
6 timars eksamen gjer rom for meir inngåande drøfting. Dette er sjølvsagt positivt, dersom du kan nok om det som 


skal drøftast. Kan bli for mykje detaljnivå. På 4 timar må ein vere meir rett på sak. Som absolutt visar om du har 
forstått hovudlinjene. På den andre sida er detaljkunnskap meir fråverande.   


 Eksamenssituasjonen er stressande uansett, og prestasjonspresset er høgt uansett.   
 Positivt og negativt med begge. 


Jeg tok eksamen i JUS243 i 2016 og gjentak i 2017. I 2016 synes jeg eksamensoppgaven var så omfangsrik at det på 
ingen måte hjalp med lengre eksamenstid. I 2017 var eksamensoppgaven langt bedre tilpasset tiden man hadde til 


rådighet.   
 Jeg mener at det at eksamen fører til stress, underprestasjoner og karakterpress ikke har så mye med lengden på 


eksamen å gjøre. Jeg tror det handler mer om at man i liten grad får vist bredden av sin kunnskap i et fag på en 
enkelt prøve. 
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Vedlegg 2: Karakterstatistikk  


Karakterstatistikkfor JUS124 Tingsrett høst 2014/høst 2016 


 


Høst 2014:  


 


Antall meldt til konte: 48 


Høst 2016:  


 


Antall meldt til konte: 47  
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Samlet inntrykk:  


Karakterfordelingen på eksamen høsten 2016 viser ikke noe dramatisk avvik fra resultatet fra høsten 
2014. Det foreligger en liten økning i antall besvarelser vurdert til A. Samtidig har antall besvarelser 
vurdert til B gått ned noe, mens antallet som har fått C og D er stort sett likt. Antallet som var meldt 
til kontinuasjonseksamen er likt, men det var noe høyere strykprosent i 2016, hvilket indikerer at 
antallet meldt til konte i 2014 i større grad skyldes manglende oppmøte.  


 


Karakterstatistikk for JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter vår 2014/vår 
2016  


Vår 2015:  


 


Antall meldt til konte: 24 


Vår 2016: 
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Antall meldt til konte: 39  


 


Samlet inntrykk: 


I likhet med overnevnte er det heller ikke her særlig dramatiske forskjeller mellom de respektive 
eksamensformene. Antallet som fikk A i 2014 er faktisk noe høyere enn antallet som fikk A i 2016. 
Ellers har antallet som fikk B gått ned noe i 2016, mens antallet som fikk C er tilnærmet likt. Det er 
også en del flere som fikk D i 2016. Antallet som fikk E er tilnærmet likt. Strykprosent er tilnærmet lik, 
mens antallet meldt til kontinuasjonseksamen i 2016 er nesten dobbelt av antallet i 2015, hvilket 
indikerer at mange ikke møtte til ordinær eksamen i 2016.  


Karakterstatistikk for JUS241 Strafferett høst 2014/høst 2015  


Høst 2014:  
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Antall meldt til konte: 43 


Høst 2015:  


 


Antall meldt til konte: 40 


 


Samlet inntrykk:  


Antallet besvarelser vurdert til A og B er betydelig lavere for de som avla eksamen i 2016. Antall som 
fikk C har økt med ca. 3 %. Også antallet som fikk D og E er en del større i 2016 enn det som var 
tilfelle i 2014. Strykprosent og antall meldt til kontinuasjonseksamen er tilnærmet likt for begge 
eksamener.  
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Karakterstatistikk for JUS242 Rettergang våren 2015/ våren 2016  


Vår 2015:  


 


Antall meldt til konte: 107 


Vår 2016:  


 


Antall meldt til konte: 82 


Samlet inntrykk: 


Noe færre A besvarelser i 2016. Det er også en del flere C besvarelser i 2016. Ellers er resultatene 
ganske like og ingen store forskjeller å bemerke. Strykprosenten er noe høyere i 2015 enn i 2016 og 
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antallet meldt til kontinuasjonseksamen var også en del høyere i 2015. Tar man bort antallet stryk vil 
det si at ca. 80 unnlatte å møte til eksamen i 2014, mens dette sank til 59 i 2016.   


Karakterstatistikk for JUS243 Allmenn formuerett våren 2015/våren 2016 


Vår 2015:  


 


Antall meldt til konte: 97  


 


Vår 2016:  


 


Antall meldt til konte: 78 
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Samlet inntrykk:  


Her har antallet som fikk A gått en del ned fra 2014 til 2016. Antallet som fikk B er imidlertid noe 
høyere i 2016. Tilsvarende var det 46 flere som fikk C i 2016 enn i 2014. Det er også en del færre E 
besvarelser i 2016.  Strykprosenten er betydelig høyere i 2015 og når man tar bort antallet stryk vil 
det si at ca. 65 av antallet meldt til kontinuasjonseksamen skyldes manglende oppmøte, mens i 2016 
var det ca. 52 av de oppmeldte til kontinuasjonseksamen som skyldtes manglende oppmøte. Det må 
imidlertid tas høyde for at kontinuasjonseksamen i fjerde års emner også i noen tilfeller er åpen for 
studenter som ønsker gjentak og skal på utveksling.   


 





		Evaluering og videreføring av sekstimers eksamen. Studieutvalgets kompetanse.






 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  


 
  


  
 
 


Handlingsplan for formidling 2018-2019  


 
 
Fakultetets strategi for 2016-2022 ble vedtatt av fakultetsstyret 30. august 2017 (sak 69/16).  
I styremøtet 1. november 2017 ble det i sak 88/16 Iverksetting av fakultetets strategi 2016-
2022 – utforming av handlingsplaner, fattet følgende vedtak:   


 Det utformes handlingsplaner for de tre hovedområdene forskning, utdanning og 
formidling. 


 Arbeidet med handlingsplanene starter i 2017 og har en tidshorisont ut 2019.  
 Handlingsplanene skal operasjonalisere målene i strategien, og være så konkrete at 


det kan presenteres en årlig status på gjennomførte tiltak for fakultetsstyret. 
 Det utpekes en arbeidsgruppe for hver handlingsplan. Disse skal bestå av 


nøkkelpersoner fra faglig og administrativ side.  
 
For utforming av handlingsplanen for formidling ble det nedsatt en arbeidsgruppe med 
følgende medlemmer: 


 Leder: Knut Martin Tande 
 Koordinator: Monica roos 
 Øvrige medlemmer: Ragna Aarli, Jørn Øyrehagen Sunde 


 
Gruppen som har jobbet med fakultets handlingsplan for formidling har tatt utgangspunkt i 
fakultetet sin strategi, fakultetet sin handlingsplan for forskningsformidling (2014 – 2015) og 
formidlingsstrategien for det juridiske fakultetet 2014 – 2015. 
 
Ellers har gruppen lagt til grunn for arbeidet bestemmelser som er kommet fra ledelsen 
angående tidsaspekt for planen og hvordan planen skulle utformes. Gruppen har også 
diskutert planen med ressursgruppen for formidling. Gruppen har også hatt diskusjoner med 
gruppen som jobbet med handlingsplanen for forskning. 
 
Gruppen har hatt to møter, 9 mars og 18 oktober. Resten av diskusjonen er gjort per mail. 
Møtet 9. mars ble brukt til å diskutere på bred front for å bli enige om hva formidling er og 
hva formidling betyr for fakultetet og enkeltforskeren. Det ble diskutert enkelteksempler på 
formidling og hva andre har lyktes med i lignende institusjoner. Møtet 18. oktober ble brukt til 
en mer konkret diskusjon om deler av strategien og hvilke konkrete tiltak som kunne være 
med i planen. 
 
Det har ellers vært sendt ut versjoner av planen til arbeidsgruppen for å få med innspill ut 
over de som kom på møtene og de som kom fra ressursgruppen for formidling. 


Dato: 01.12.2017 
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Referat fra møtene er å finne på wikien 
 
 
Dekanen og fakultetsdirektørens fremmer saken med følgende  
 
 
forslag til vedtak: 


 
Det fremlagte forslag til Handlingsplan for formidling 2018-2019 vedtas med de endringer 
som kom fram i møtet. 


 
   


 
Karl Harald Søvig  
dekan Øystein L. Iversen 
 fakultetsdirektør 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Utkast til handlingsplan for formidling 2018-2019 
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HANDLINGSPLAN FOR FORMIDLING 
Det juridiske fakultet perioden 2018-2019 
______________________________________________________  


 


Innsatsområder. 
Formidling av kunnskap om rettsregler, rettsstaten og rettens rolle i samfunnet kan 
skje på flere måter og i mange ulike sammenhenger. En grunnpremiss for all 
formidling er at det finnes møtesteder og kontaktpunkter for den kunnskapen som 
skal formidles.  


Utgangspunktet for formidlingsaktivitetene ved Det juridiske fakultet er både 
kunnskapsbasen fakultetet rår over og den nye kunnskapen som er under utvikling i 
forskningsprosjekter ved fakultetet. 


Formålet med denne handlingsplanen er å peke ut tiltak som kan bidra til å 
synliggjøre fakultetets kunnskapsbase, gi forskere incentiv til å formidle og forenkle 
valg av formidlingsaktiviteter.  


Med Dragefjellet lærings- og formidlingssenter står Det juridiske fakultet godt rustet til 
å ta i bruk ulike formidlingsteknikker når rettsvitenskapelig kunnskap skal formidles. I 
denne handlingsplanen vil vi primært peke på ulike tiltak som kan bidra til å etablere 
gode møteplasser og kontaktpunkter for kunnskapsutvikling om rettsregler, 
rettsstaten og rettens rolle i samfunnet i 2018-2019. Dragefjellet lærings- og 
formidlingssenter er ett av flere tilgjengelige verktøy når et møtepunkt skal realiseres.  


Formidling er ingen enveis prosess, men handler om gjensidig utvikling av nye 
erkjennelser. Egenverdien av formidling som aktivitet knytter seg til møtene der 
formidling finner sted. Vi vil i denne handlingsplanen sondre mellom fem ulike 
målgrupper som formidling fra fakultetet må nå ut til, sortert etter omfang: 1) 
Allmennheten 2) Rettslige institusjoner (profesjonsområdet) 3) Det 
rettsvitenskapelige miljøet (fagfeller) og 4) Juridiske studenter 5) Politikere og de 
instanser som finansierer forskning.  


I fakultetet sin strategi står det at «Forskarar på fakultetet skal vere i front med å 
formidle kunnskap om rettsreglane, rettsstaten og retten si rolle i samfunnet.» I det 
følgende pekes det på prioriterte tiltak for å skape møteplasser og kontaktpunkter 
mellom fakultetets ansatte og de fem målgruppene i handlingsperioden. 


  







 


Innsatsområde Kommunikasjon, samfunn og teknologi 
Ved Det juridiske fakultet ønsker vi å kommunisere både forskning og utdanning ut til 
et bredere publikum. For å få dette til må kommunikasjon skje via flere kanaler og i 
flere medium som eksempelvis i tradisjonelle massemedier, ved deltagelse på viktige 
samfunnsarena, ved deltagelse i det offentlige rom og i sosiale media. 
 
For å kunne nå dette målet må fakultetet ta i bruk ny teknologi og inkorporere nye 
trender i arbeidet med formidling og kommunikasjon. Kommunikasjonen skal kunne 
optimaliseres for å treffe sine målgrupper på best måte, og da vil valg av teknologi og 
et fokus på en omniplatform løsning bidra til å løfte fakultetet sin synlighet i det 
offentlige rom og på den virtuelle debattarenaen.  
 
Målgrupper for dette innsatsområde er hovedsakelig: Allmennheten, juridiske 
studenter. 


Innsatsområde forskningsformidling 
Forskningsformidling handler om å gjøre forskning, i bred forstand, synlig for flere 
interessenter eller grupper av interessenter som måtte ha en interesse av forskning 
fra Det juridiske fakultet. Denne formidlingen skjer i all hovedsak fra forskeren selv 
gjennom eksempelvis publikasjoner, konferansebidrag, nettverk, forskningsdata, 
tverrfaglige prosjekt, siteringsstatistikker og så videre. 


Da fakultetet tar utgangspunkt i forskeren selv og i kunnskapen som forskeren 
innehar skal det legge strategier som kan hjelpe forskeren i arbeidet med å 
synliggjøre sin kunnskap for fagfeller, politiske aktører, finansiører eller for samfunnet 
for øvrig. Målet med forskningsformidlingen er å nå disse strukturert og målrettet på 
en slik måte at de selv vil evne å bruke resultatene fra fakultetet sine forskere i sine 
egne arbeider. 


Målgrupper for dette innsatsområde er hovedsakelig: Det rettsvitenskapelige 
miljøet, aktører i rettslivet, politikere og instanser som finansierer forskning. 
 


Innsatsområde Dragefjellet lærings- og formidlingssenter 
Læringssenteret spiller en viktig rolle i formidlingsarbeidet på fakultetet spesielt og 
UiB generelt. Læringssenteret har allerede en sentral rolle innen undervisning og 
utdanning men har fortsatt mye å tilføye det pedagogiske arbeidet ved fakultetet. 


Det er videre en prioritet å øke bruken av DLF også i forskningsarbeidet ved 
fakultetet. DLF kan bidra til å hjelpe forskeren til synlighet på nye arena og til å løfte 
forskning, forskningsfelt og tema som våre forskere er opptatt av. DLF er også en 
viktig institusjon for å bidra til å synliggjøre fakultetet i samfunnet rundt oss.  







Målgrupper for dette innsatsområde er: Allmennheten, rettslige institusjoner, det 
rettsvitenskapelige miljøet, juridiske studenter og politikere og de instanser som 
finansierer forskning.  


Innsatsområde fakultetet, Intern kommunikasjon og opplæring 
Formidling er et stort område som krever arbeid på flere fronter, også internt på 
fakultetet. Selv om forskningsformidlingen er en naturlig del av forskeren sitt arbeid 
og sine kunnskap er det også behov for administrasjon, støtte, kurs, opplæring, 
politiske beslutninger og strategisk oppfølging innad på fakultetet.  
  
Målgrupper for dette innsatsområde er: Ansatte ved fakultetet.   







A. Innsatsområde Kommunikasjon, samfunn og 
teknologi 
 


Delmål Aktivitet Ansvarlig 
Seminar på åpne 
samfunnsarena. 


Seminar på 
litteraturhus/bibliotek eller 
andre samfunnsarena med 
videoopptak eller strømming. 
 


Faglig ansatte, DLF. 


Oppsøke samfunnet, 
samfunnsdebatter og diskurser. 


Være synlige i aktuelle 
debatter. Dette kan gjøres via 
aviser, tradisjonelle media, 
sosiale media eller andre 
arena hvor disse debattene 
foregår. 
 


Vitenskapelig ansatte, 
eventuelt DLF og 
eventuelt 
Kommunikasjons-team.  


Inviterer aktører i rettslivet til 
egne seminar, workshops, 
gjesteforelesinger etc., og 
oppsøke deres arrangementer. 


Være synlig i rettslivet, ha 
kunnskap om og levere 
kunnskap til løsning av 
rettslivets aktuelle problemer. 
 


Vitenskapelig ansatte, 
DLF. 


Bruke forskere som gjester 
fakultetet til å løfte saker av 
allmenn interesse eller som er 
av interesse for studenter. 


Bruke DLF, podcast eller 
skriftlig media til å løfte 
interessante tema og gjester. 
På denne måten utnytte 
ressurser som fakultetet har på 
besøk. 
 


Vitenskapelig ansatte, 
DLF og kommunikasjons- 
team. 


Øke synlighet i media.  Lage strategier for økt 
synlighet i media. 


Vitenskapelig ansatte, 
kommunikasjons- 
team og eventuelt DLF. 
  


Større endring i fakultetet sine 
websider. 


Lage planer for, og 
gjennomføre endringer på 
fakultetet sine websider. 
 


Ledelsen, 
kommunikasjons- 
team, DLF. 


Økt og mer målrettet bruk av 
sosiale media. 


Opprette Twitter konto og 
bruke andre SoMe på mer 
målrettet måte. 


Ledelse, 
kommunikasjons- 
team, DLF og 
vitenskapelig 
ansatte. 
 


Vurderinger av fakultetet sine 
systemer og teknologi. 


Vurdere plattform for 
fakultetsnytt 
Vurdere ulike systemer for 
vising og gjenfinning av filmer 
produsert av DLF. 
 


Ledelse, 
Kommunikasjons- 
team, DLF. 


Bruke tall og statistikker for 
utvikling av websider og 
tjenester (søkeoptimalisering). 


Bruke tall og statistikker for å 
vurdere hvor og hvordan 
fakultetet skal kanalisere de 
forskjellige typer 
kommunikasjon. 


Kommunikasjons-team, 
DLF, ledelse og 
vitenskapelig ansatte. 


 







 


 


B.Innsatsområde forskningsformidling 
 


Delmål Aktivitet Ansvarlig 
Kartlegge fakultetets 
formidlingsaktivitet.  


Analysere 
formidlingsfrekvens og bruk 
av formidlingskanaler med 
tanke på en helhetlig 
utvikling av fakultetets 
formidlingsaktivitet. 
 


Cristin-ansvarlig, 
ledelsen. 


Kartlegge publikasjonsmønster 
ved fakultetet. 


Analysere publiseringstall- 
og mønster for en økt 
oversikt over hvor fakultetet 
er synlig, hvem vi publiserer 
med og om vi publiserer der 
vi ønsker. 
 


Cristin-ansvarlig, 
ledelsen. 


Implementere NFR 
publiseringskrav i NFR prosjekt. 


Etablere rutiner for å 
etterfølge NFR sine 
publiseringskrav i prosjekter. 
 


Faglig ansatte, BOA 
team og 
Kommunikasjons-team. 


Synliggjøring av NVI 
publikasjoner. 


Øke antall åpne 
publikasjoner og publisere i 
de strategisk riktige 
kanalene. 
 


Faglig ansatte, ledelse. 


Kartlegge hvor synlige 
avhandlingene er i dag og 
hvordan disse kan bli mer 
synlige. 


Gjennomgå rutiner for 
publisering av 
doktorgradsavhandlinger 


Ph.d-kandidater, ph.d-
koordinator, Cristin 
ansvarlig, ledelsen. 


 


 


  







 


 


C.Innsatsområde Dragefjellet lærings- og 
formidlingssenter 


 


Delmål Aktivitet Ansvarlig 
Synliggjøre DLF som en spydspiss 
for digital formidling ved fakultetet 
og UiB.  


Web-sider for senteret, 
rutiner for nye oppdrag for 
senteret, synliggjøring i 
forbindelse med konferanser 
om digitalisering, formidling 
og lignende. 


Ledelse, DLF, 
Kommunikasjons-
team. 


Øke DLF sin involvering i 
medieproduksjon av aktiviteter 
knyttet til forskningsgrupper, 
prosjekter, konferanser og annet. 
 


Etablere gode rutiner for 
involvering av DLF i viktige 
arrangement ved fakultetet. 


Ledelse, DLF, 
vitenskapelig ansatte, 
Kommunikasjons-
team. 


Koordinere 
undervisningsplanlegging/-
gjennomføring og aktiviteten ved 
DLF. 


Utivkle rutiner og årshjul for 
DLF sitt arbeid med 
produksjon av video og 
løsninger i Canvas til bruk i 
undervisning. 


Undervisningsdekan, 
studieseksjonen, DLF 
og vitenskapelig 
ansatte. 


   
 


  







 


 


 


D.Innsatsområde fakultet, intern kommunikasjon og 
politikk 
 


Delmål Aktivitet Ansvarlig 
Fokus på interne 
incentivordninger  for 
formidlingsarbeid blant ansatte. 


For å øke fokuset blant 
ansatte omkring formidling 
bør det opprettes 
incentivordninger.  
- Starte diskusjoner omkring 
temaet blant ledelse og 
ansatte om ordninger som 
eksempelvis formidling som 
kriterium for fast tilsettelse og 
lønnsopprykk. 
 


Ledelse, 
forskningsutvalg, 
studieutvalg og 
vitenskapelig ansatte 


Fokus på stipendiaters 
formidling.  


For å øke formidlingen, må 
formidling komme inn som en 
del av forskingsaktiviteten 
helt fra starten av 
forskingskarrieren. Veiledere 
må derfor oppfordre til og 
veilede stipendiaters 
formidling. 
 


Ledelse, 
forskerskoleleder. 


Forbedre internt 
kommunikasjon. 


Finne egnede kanaler for 
intern kommunikasjon. Rydde 
i informasjonskanaler slik at 
informasjon når mer effektivt 
ut til rette ansatte. 
  


Ledelse, 
Kommunikasjons-
team. 


Bygge opp infrastruktur for 
arbeidet med formidling. 


Internt må det etableres 
rutiner for arbeid med 
kommunikasjon internt. 
Eksempelvis involvering av 
ledelse i viktige avgjørelser, 
etablering av policy, e-læring 
og lignende. 
 


Ledelsen, 
kommunikasjons-
team, DLF. 


Interne kurs/opplæring. Arrangere kurs, seminar eller 
andre arena for ansatte på 
fakultetet innen aktuelle 
tema. 


Kommunikasjons-
team, ledelsen. 


   
 


 





		Handlingsplan for formidling 2018-2019

		Handlingsplan for formidling 2018-2019



