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PHDJUR900 Introduksjon til rettsvitskapen og avhandlingsskriving 
 

Emnekode PHDJUR900 
Namn på emnet 
(nynorsk) 

Introduksjon til rettsvitskapen og avhandlingsskriving 

Namn på emnet 
(bokmål)  

Introduksjon til rettsvitenskapen og avhandlingsskriving 

Namn på emnet 
(engelsk) 

Introduction to legal science and writing a ph.d.-thesis 

Studiepoeng 3 
Studienivå Ph.d. 
Undervisningsspråk Norsk, engelsk ved behov 
Undervisningssemester Haust eller vår 
Mål og innhald Mål: 

Emnet har som mål å gi ei innføring i rettsvitskapen som vitskapleg disiplin. Emnet skal gje ei innføring i både 
rettsvitskapen sine særtrekk samanlikna med andre former for juridisk verksemd og samanlikna med andre 
vitskapsdisiplinar. Emnet skal vidare gje ei innføring i ulike rettsvitskaplege tradisjonar og posisjonar, slik som 
pragmatisme, konstruktivisme og kritiske posisjonar i rettsvitskapen. Emnet har òg som mål å gje ein 
introduksjon til kva som er typisk ved og forventa av rettsvitskaplege ph.d.- avhandlingar, i tillegg til dei 
typiske utfordringane som er knytt til det å skrive ei rettsvitskaplege avhandling. 
 
Innhald:  
Emnet tek opp tema knytt til kva som særpregar rettsvitskapen som vitskapsdisiplin, både samanlikna med 
anna juridisk verksemd, og med tanke på tilhøvet mellom rettsvitskapen og andre vitskapsdisiplinar. Emnet 
tek for seg den norske rettsvitskapen si historie, slik som pragmatisme, konstruktivisme og kritiske 
posisjonar, særtrekk og likskapar samanlikna med rettsvitskaplege tradisjonar i andre land. Emnet tek vidare 
opp dei meir konkrete trekka ved rettsvitskaplege avhandlingar, slik som form, omfang og innhald. Det vert 
òg lagt vekt på å synleggjere kva typiske utfordringar som ph.d.-kandidatar kan vente seg å støyte på 
gjennom skriving av ei avhandling. På alle punkt vert det lagt vekt på å sjå tematikken opp mot dei særlege 
avhandlingstema som deltakarane på kurset har. 
 

Læringsutbytte Kunnskap 

Kandidaten skal ha 

• Kunnskap om hovudtrekka ved rettsvitskapleg forsking som eigen vitskapsdisiplin 
• Kunnskap om dei mest sentrale rettsvitskaplege retningane i disiplinen, rettsvitskapen sin historie 

og ulike rettsvitskaplege tradisjonar 
• Kunnskap om typiske kjenneteikn ved rettsvitskaplege avhandlingar og ulike forventingar til slike 

avhandlingar. 
• Kunnskap om typiske utfordringar med skriving av rettsvitskaplege avhandlingar. 

 

Ferdigheter 

Kandidaten skal  

• Kunne forklare rettsvitskapen sine særtrekk og disiplinen sin eigenart, både historisk og i relasjon 
både til anna juridisk verksemd og til andre vitskapsdisiplinar  

• Kunne identifisere ulike rettsvitskaplege posisjonar og argument som baserer seg på slike 
• Kunne identifisere kjenneteikn ved rettsvitskaplege avhandlingar og val og utfordringar knytt til 

skriving av slike 
•  

Generell kompetanse 

Kandidaten  

• Skal ha generell kompetanse til å skilje rettsvitskap frå anna juridisk verksemd 
• Skal ha generell kompetanse til å ta del i rettsvitskaplege diskusjonar og praksisar 
• Skal ha kompetanse til å forme og diskutere rettsvitskaplege avhandlingar. 

 
 

Krav til forkunnskapar Ingen 
Krav til studierett Opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet. 

Arbeids- og 

undervisningsformer 
 

Seminarundervising og arbeid med eigne tekst. Undervisinga vil legge til rette for at kandidatane skal gjere 
bruk av dei tema emnet tek opp i arbeidet med eiga avhandling, samt drøfting av spørsmål knytt til dette i 
gruppa. 

Obligatorisk Obligatorisk frammøte 
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undervisningsaktivitet 

Vurderingsformer Godkjenning av notat/tekstbidrag 

Karakterskala Bestått/ikkje bestått 

Vurderingssemester Haust/vår 

Litteraturliste Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering Emnet skal evaluerast saman med ph.d.-programmet kvart femte år. 

Programansvarleg Forskningsutvalget (FU) har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Kontaktinformasjon phd@jur.uib.no 
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PHDJUR901Rettslege kjelder og rettsvitskapen sitt metodemangfald 
 

Emnekode PHDJUR901 
Namn på emnet 
(nynorsk) 

Rettslege kjelder og rettsvitskapen sitt metodemangfald 

Namn på emnet 
(bokmål)  

Rettslige kilder og rettsvitenskapens metodemangfold 

Namn på emnet 
(engelsk) 

Legal sources and the methodological pluralism of legal science. 

Studiepoeng 3 
Studienivå Ph.d. 
Undervisningsspråk Norsk, engelsk ved behov 
Undervisningssemester Haust eller vår 
Mål og innhald Mål: 

Emnet skal bygga vidare på og utvida kandidatane sine metodeperspektiv og metodekunnskapar med sikte 
på dei krav ein stiller innan rettsvitskapleg forsking. Med dette for auga skal emnet både djupne kandidatane 
sine kunnskapar innan den meir kjende rettskjelde- og metodelæra, samt bygga denne ut med 
perspektivemne som rettshistorisk, komparativ og folkerettsleg metodikk. Perspektiva er i seg sjølv sentrale 
og har ei viktig rolle innan rettsvitskapleg forsking, men gjev og grunnlag til vidare refleksjon og djupare 
forståing knytt til rettskjeldebruk og metode innan eige forskingsfelt 
Kandidatane skal òg kunne identifisera tydinga andre disiplinar kan ha for eigen rettsvitskapleg forsking. For 
kandidatar som skriv avhandling innan desse disiplinane skal emnet bidra til å etablera eit minste fellesspråk 
og medvit om dei særskilte utfordringar som fylgjer deira arbeid. 
Emnet skal vidare gjera ph.d.-kandidatane medvitne om forskingsetisk rammeverk og gjera dei i stand til å 
identifisera etiske utfordringar ved eigen rettsvitskapleg forsking og rettsleg argumentasjon. Kandidatane 
skal vidare ha kunnskap om kvar dei kan søka bistand med slike spørsmål. 
 
Innhald: 
Emnet tek opp ulike metodiske innfallsvinklar til rettsvitskapleg forsking og tilnærmingar som rettshistorie 
og komparativ rett, samt folkerettsleg metode. Emnet skal gje ei innføring i tilnærmingar og 
metodeforståingar som i mindre grad har vore del av kandidatane si utdanning på masternivå. I stor grad vil 
emnet fokusera på perspektivering med sikte på å knyta dette tilbake til kandidatane si eiga rettsforsking.  
 
Emnet skal òg ta opp det forskingsetiske rammeverket, og tydinga av etikkdiskusjonar innan rettsvitskapleg 
forsking og rettsleg argumentasjon. Emnet skal gje ei innføring i nokre særleg relevante etiske 
problemstillingar og meir generelt i det forskingsetiske rammeverket. 

Læringsutbytte Kunnskap 
Kandidaten skal ha kunnskap om   

• ulike metodiske inngangar til rettsvitskapleg forsking og tydinga disiplinar som rettshistorie og 
komparativ rett 

• eksistensen av ulike metoderetningar innanfor dei respektive disiplinane og tyding av metodiske 
val, 

• etiske problemstillingar og regelverk. 

 
Ferdigheter 
Kandidaten skal ha ferdigheit til å  

• vurdera trongen for å gå inn i metodediskusjonar og kunne analysera tydinga av ulike metodeval, 
samt ha forståing for korleis dei kan auka eige kunnskaps- og refleksjonsnivå på emnet, 

• identifisera trongen for å nytta rettshistorie, komparativ rett eller folkerett i rettsvitskaplege 
arbeid og rettsleg argumentasjon, 

• identifisera etiske problemstillingar knytt til eiga forsking, vurdera slike spørsmål opp mot 
relevant regelverk og retningsliner og ha kunnskap til å søka avklåring og bistand.  

Generell kompetanse 
Kandidaten skal ha generell kompetanse til å  

• analysera tydinga av spørsmål om rettskjelde- og metodelære for rettsvitskapleg forsking og 
rettsleg argumentasjon, 

• forstå korleis eit utvida perspektiv kan medverka til å auka kvaliteten til, eller vera naudsynt for, 
rettsvitskapleg forsking og rettsleg argumentasjon, 

• forstå etiske implikasjonar av og i vitskaplege arbeid. 
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Krav til forkunnskapar Ingen 
Krav til studierett Opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet. 

Arbeids- og 

undervisningsformer 
 

Seminarundervising og arbeid med eigne tekstbidrag. Undervisinga vil legge til rette for at kandidatane skal 
gjere bruk av dei tema emnet tek opp i arbeidet med eiga avhandling, samt drøfting av spørsmål knytt til 
dette i gruppa. 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

Obligatorisk frammøte 

Vurderingsformer Godkjenning av notat/tekstbidrag 

Karakterskala Bestått/ikkje bestått 

Vurderingssemester Haust eller vår 

Litteraturliste Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering Emnet skal evaluerast saman med ph.d.-programmet kvart femte år. 

Programansvarleg Forskningsutvalget (FU) har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Kontaktinformasjon phd@jur.uib.no 



6 
 

PHDJUR 902Rettsteoretiske perspektiv i rettsvitskapen 

Emnekode PHDJUR902 
Namn på emnet 
(nynorsk) 

Rettsteoretiske perspektiv i rettsvitskapen 

Namn på emnet 
(bokmål)  

Rettsteoretiske perspektiver i rettsvitenskapen 

Namn på emnet 
(engelsk) 

Introduction to legal theory 

Studiepoeng 3 
Studienivå Ph.d. 
Undervisningsspråk Norsk, engelsk ved behov 
Undervisningssemester Haust eller vår 
Mål og innhald Mål: 

Emnet skal gje ph.d.-kandidatane ei innføring i rettsteorien som del av rettsvitskapen. Kurset skal sette ph.d.-
kandidaten i stand til å forstå og vurdere relevansen for eiga avhandling av ulike rettsteoretiske perspektiv. 
Det gjeld både med tanke på generelle rettsteoretiske posisjonar slik som rettspositivisme og naturrett, og 
rettsteoretiske grep knytt til utvikling av mellom anna sentrale omgrep og prinsipp i eiga avhandling. I tillegg 
er det eit mål å gjere ph.d.-kandidaten meir allment medviten om slike dimensjonar ved retten, og på den 
måten sette vedkommande i stand til å utvikle og ta del i diskusjonar som inneheld slike perspektiv. Emnet 
skal òg gje ph.d.-kandidatane ei forståing for vitskapsteoretiske føresetnader for og utfordringar med 
rettsvitskapen.  
 
Innhald: 
Emnet tek opp rettsteorien sin relevans for rettsleg og rettsvitskapleg argumentasjon. Emnet tek for seg ulike 
rettsteoretiske spørsmål, slik som spørsmålet om kva retten er og posisjonar knytt til sentrale slike spørsmål, 
slik som rettspositivisme og naturrett. Emnet tek vidare for seg kva systematisering, utvikling av omgrep og 
prinsipp har å seie for retten og korleis rettsvitskapen bidrar og/eller bør bidra til å utvikle retten på slike 
punkt. I tillegg tek emnet opp rettsvitskapen sine vitskapsteoretiske føresetnader og utfordringar ved desse. 
 

Læringsutbytte Kunnskap 
 
Kandidaten 

• Kunnskap om rettsteoretiske problemstillingar 
• Kunnskap om dei mest sentrale rettsteoretiske retningane, diskusjonane og verkemidla 
• Kunnskap om dei sentrale vitskapsteoretiske perspektiva på rettsvitskapen 

Ferdigheter 
Kandidaten 

• Kunne identifisere ulike rettsteoretiske spørsmål knytt til rettsleg og rettsvitskapleg 
argumentasjon 

• Kunne forklare ulike rettsteoretiske posisjonar 
• Kunne identifisere vitskapsteoretiske spørsmål knytt til rettslege og rettsvitskapleg verksemd og 

argumentasjon 
• Kunne drøfte og ta stilling til rettsteoretiske og vitskapsteoretiske spørsmål knytt til deira 

forståing av rett og rettsvitskap 
• Kunne kritisk vurdere eksisterande teori på sitt fagfelt, og delta i diskusjon om slike teoriar. 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

• Skal ha generell kompetanse til å identifisere rettsteoretiske spørsmål og vurdere betydninga av 
slike for rettsvitskapleg og rettsleg argumentasjon 

• Skal ha generell kompetanse til å drøfte rettsteoretiske og vitskapsteoretiske spørsmål knytt til 
rettsvitskapen 

Krav til forkunnskapar Ingen 
Krav til studierett Opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet. 

Arbeids- og 

undervisningsformer 
 

Seminarundervising og arbeid med eigne tekstbidrag. Undervisinga vil legge til rette for at  ph.d.-
kandidatane skal gjere bruk av dei tema emnet tek opp i arbeidet med eiga avhandling, samt drøfting av 
spørsmål knytt til dette i gruppa. 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

Obligatorisk frammøte 
 

Vurderingsformer Godkjenning av notat/tekstbidrag 
 

Karakterskala Bestått/ikkje bestått 

Vurderingssemester Haust eller vår 
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Litteraturliste Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering Emnet skal evaluerast saman med ph.d.-programmet kvart femte år. 

Programansvarleg Forskningsutvalget (FU) har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Kontaktinformasjon phd@jur.uib.no 
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PHDJUR903 Rettsvitskap og empiri 

Emnekode PHDJUR903 
Navn på emnet 
(nynorsk) 

Rettsvitskap og empiri 

Navn på emnet 
(bokmål)  

Rettsvitenskap og empiri 

Navn på emnet 
(engelsk) 

Empirical perspectives in legal science 

Studiepoeng 3 
Studienivå Ph.d. 
Undervisningsspråk Norsk, engelsk ved behov 
Undervisningssemester Haust eller vår 
Mål og innhold Mål:  

Emnet har som mål å gi ph.d.-kandidater en innføring i empiriske rettsvitenskapelige perspektiver og de mest 
sentrale metoder som disse omfatter. Målsetningen er også å formidle en forståelse for hvordan empiriske 
perspektiver kan brukes på ulike måter i den rettsvitenskapelige avhandlingen.  
 
Innhold:  
Empiriske perspektiver har relevans også for problemstillinger som angår retten, noe som blant annet 
reflekteres i at ‘Empirical legal studies’ internasjonalt har utviklet seg som en egen gren av rettsvitenskapen. 
Med en gang vi forlater det strengt rettsdogmatiske perspektivet åpner det seg mange ulike problemer som 
krever at vi bruker også empiriske tilnærminger: Hvordan innvirker samspillet mellom sakkyndige og 
dommere på beslutninger i barnefordelingssaker? Har kjønn betydning i tilregnelighetssaker? Hvordan 
avgjør dommeren bevisproblem? Gjennom å bruke empiriske perspektiver kan vi se nye og andre viktige 
rettslige spørsmål, og også få en mer helhetlig forståelse for rettsdogmatiske problemer enn hva kun et mer 
snevert rettsdogmatisk fokus kan tilby.  
 
Emnet tar opp betydningen av empiriske perspektiver i rettsvitenskapen, og noen av de sentrale metoder de 
omfatter. Det vil gi en innføring i overordnede perspektiver på empiri og metode i den rettslige konteksten og 
i denne sammenhengen også ta opp etiske aspekt knyttet til innhenting og håndtering av empiri. 
Undervisningen vil også inneholde innlegg og diskusjoner omkring ulike konkrete eksempler på empirisk 
orientert rettsvitenskapelig forskning. Det vil gjennomgående være en ambisjon å knytte diskusjonene til 
ph.d.-kandidatenes egne avhandlinger. 
 

Læringsutbytte Kandidaten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:  
 
Kunnskap 
Kandidaten skal ha 
• kunnskap om ulike empiriske perspektiver i rettsvitenskapelig forskning 
• kunnskap om de mest sentrale metodiske tilnærmingene, og hvordan de kan brukes i rettsvitenskapelig 
forskning  
• kunnskap om de sentrale utfordringene ved bruk av empiriske perspektiver og metoder, inkludert etiske 
aspekt knyttet til innhenting og håndtering av empiri. 
 
Ferdigheter 
Kandidaten skal 
• kunne formulere empiriske problemstillinger  
• kunne identifisere relevante empiriske perspektiver i sin egen forskning  
• kunne identifisere utfordringer og begrensninger i ulike metodiske tilnærminger 
 
Generell kompetanse 
Kandidaten kan 
• vurdere hvordan empiriske perspektiver og metoder kan anvendes i rettsvitenskapelig forskning.   
 

Krav til forkunnskaper Ingen 
Krav til studierett Opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet. 

Arbeids- og 

undervisningsformer 
 

Undervisningen vil bli gitt som fire seminarer, med vekt på aktivitet og diskusjon fra deltagerne. Utvalgt 
litteratur skal leses enten i forkant eller etterkant av seminarene. Til det siste seminaret skal det skrives et 
kort notat som skal presenteres og diskuteres i felleskap. 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

Aktiv deltagelse i seminarundervisningen 

Vurderingsformer Godkjenning av notat om utvalgte emner 

Karakterskala Bestått/ikke bestått 

Vurderingssemester Haust eller vår 
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Litteraturliste Litteraturlisten vil være klar innen 01.06. for høstsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering Emnet skal evalueres sammen med ph.d.-programmet hvert femte år. 

Programansvarleg Forskningsutvalget (FU) har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Kontaktinformasjon phd@jur.uib.no 

mailto:phd@jur.uib.no
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PHDJUR904 Tekstkvalitet 

Emnekode PHDJUR904 
Namn på emnet 
(nynorsk) 

Tekstkvalitet 

Namn på emnet 
(bokmål)  

Tekstkvalitet 

Namn på emnet 
(engelsk) 

Text quality 

Studiepoeng 3 
Studienivå Ph.d. 
Undervisningsspråk Norsk 
Undervisningssemester Høst eller vår 
Mål og innhold Mål:  

Emnet skal bidra til bevisstgjøring hos ph.d.-kandidater om tekstkvalitet som en egen dimensjon ved 
akademiske tekster. Målet er dels økt tekstkvalitet i kandidatenes egne tekster, dels at kandidatene skal 
kunne kommentere tekstkvalitetsdimensjonen ved andres tekster.  
 
Innhold:  
Tekstkvalitet i akademiske tekster kan i utgangspunktet dreie seg om alt fra rettskriving og korrekt 
grammatikk til faktorer som påvirker graden av gjennomsiktighet i fremstillingen. Emnet vil først og fremst 
fokusere på aspekter som påvirker gjennomsiktighet, hvor det forutsatte idealet er at fremstillingen skal 
være tilpasset tekstens intenderte leser. Aktuelle aspekter å diskutere er for eksempel samling i teksten av 
det som tankemessig hører sammen, jevn innholdstetthet, artikulering av forfatterens forutsetninger, og 
dessuten mer tekniske aspekter som tekstbinding og henvisningsteknikk. 

Læringsutbytte  
Kandidaten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:  
Kunnskap 
Kandidaten skal ha 

• kunnskap om hva et begrep om tekstkvalitet i akademiske tekster kan omfatte 
• kunnskap om trekk ved akadmiske tekster som fremmer gjennomsiktighet i fremstillingen  
• kunnskap om språklige virkemidler som fremmer presisjon og sammenheng i teksten  

Ferdigheter 
Kandidaten skal 

• kunne skrive egne akademiske tekster med tilstrekkelig presisjon, stringens og sammenheng 
• bruke språklige virkemidler med skjønnsomhet  
• identifisere tekstkvalitetsproblemer i egne og andres tekster 
• kunne kommentere tekstkvalitetsdimensjonen ved andres tekster i samtale med forfatteren 
• kunne sitere og henvise på måter som oppfyller krav om redelighet i forskning 

Generell kompetanse 
Kandidaten kan 

• skrive tekster i et klart språk, tilpasset leseren 
• kommentere fremstillingsmessige aspekter ved andres tekster 

Krav til forkunnskapar Ingen 
Krav til studierett Opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet. 

Arbeids- og 

undervisningsformer 
 

Undervisningen i emnet består av en forelesning (2 timer) hvor det relevante begrepet om tekstkvalitet blir 
introdusert. Her blir de generelle poengene illustrert med tekster fra norsk rettsvitenskap. Kandidatene skal 
deretter levere inn ca. 15 sider tekst fra egen avhandling. Rundt tre uker etter forelesningen deltar 
kandidatene i en gruppe på 2–4 kandidater hvor det på forhånd er utpekt en hovedkommentator for hver 
tekst. Gruppen ledes av en vitenskapelig ansatt, og det settes av én time (45 min.) til hver tekst. 
Hovedkommentatoren skal bruke ca. en halv time på sin kommentering av teksten. Det forutsettes at alle 
deltakerne i gruppen har lest alle tekstene og deltar i diskusjon mot slutten av hver time. I tiden mellom 
forelesning og tekstkommentering skal hovedkommentatoren skrive et punktvis sammendrag på 1–2 sider av 
teksten som kommenteres. Sammendraget deles ut i gruppen når kommenteringen starter. Etter 
gruppesamlingen skal hovedkommentatoren sende teksten tilbake til forfatteren med egne merknader 
innskrevet fortløpende. 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

• Til stede på forelesning (2 timer) 
• Til stede på én gruppesamling med tekstkommentering, hvor ph.d.-kandidaten skal være 
hovedkommentator for én tekst, og delta i diskusjonen om de øvrige 

Vurderingsformer I emnet nyttes følgende vurderingsformer:  
• Godkjent muntlig prestasjon som hovedkommentator på gruppesamling 
• Godkjent sammendrag av teksten som kommenteres 
• Godkjent tilbakemelding til forfatter i form av skriftlige merknader fortløpende i teksten 

Karakterskala Bestått/ikke bestått 
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Vurderingssemester Høst eller vår 

Litteraturliste Litteraturlista vil vere klar innen 01.06. for høstsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering Emnet skal evaluerast saman med ph.d.-programmet hvert femte år. 

Programansvarlig Forskningsutvalget (FU) har ansvar for faglig innhold og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Kontaktinformasjon phd@jur.uib.no 
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PHDJUR905 Formidling av rettsvitskapleg forsking 

Emnekode PHDJUR905 
Namn på emnet 
(nynorsk) 

Formidling av rettsvitskapleg forsking 

Namn på emnet 
(bokmål)  

Formidling av rettsvitenskapelig forskning 

Namn på emnet 
(engelsk) 

Dissemination of legal research 

Studiepoeng 2 
Studienivå Ph.d. 
Undervisningsspråk Norsk, engelsk ved behov 
Undervisningssemester Haust eller vår 
Mål og innhald Mål: 

Emnet skal bidra til å gi stipendiatane innsikt i føremål bak og metodar for å formidle rettsvitskap. 
Målet er at ph.d.-kandidatane gjennom erfaring med formidlingsarbeid og refleksjon rundt rolla som 
rettsvitskapsmann/kvinne i ulike medium, vert betre i stand til å vurdere om og korleis formidling av eiga 
forsking kan skje.   
 
Innhald:  
Emnet vil gje ei grunnleggande innføring i formidling av rettsvitskapleg forsking, etikk knytt til 
forskingsformidling, handtering av media og forskaren si rolle i media. 

Læringsutbytte  
Kandidaten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:  
 
Ph.d.-kandiaten har fått trening i formidling med fokus på å skrive kronikk i avis, men òg ha fått innføring i 
andre arenaer for formidling, som deltaking i juridiske debattar. 

Kunnskap 

Kandidaten skal ha 

• Kunnskap i ulike måtar å formidle rettsvitskapleg forsking 
• Kunnskap om etikk og rolleforståing ved formidling 
• Kunnskap om handtering av media 

Ferdigheiter 

Kandidaten skal  

• Kunne skrive ein kronikk, lage pod-kast, delta i juridiske debattar eller på annan måte formidle 
rettsvitskapleg forsking  

• Kunne vurdere strategiar for, etiske spørsmål ved og handtering av media, knytt til formidling av 
eiga forsking 

•  
Generell kompetanse 

• Kandidaten kan vurdere eiga rolle i massemedia. 

 
 

Krav til forkunnskapar Ingen 
Krav til studierett Opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet. 

Arbeids- og 

undervisningsformer 
 

Før undervisinga vert det sendt ut eigna litteratur om emnet.  
Det vert først gjeve ei innleiing og førelesingar over emnet formidling. Førelesinga inneheld òg generelle 
spørsmål om etikk knytt til forskingsformidling og handtering av media ( 2 timar).  
Deltakarane skal innan ein frist sjølv skrive kronikk eller utarbeide eit anna medie-bidrag med utgangspunkt i 
eiga forsking. Bidraget skal leverast modulansvarleg, med krav til godkjenning av innlevert arbeid. Bidraga 
vert dernest distribuert til deltakarane, som skal setje seg inn i kvarandre sitt arbeid.  
Etter halvanna veke møtast deltakarane for å kommentere og diskutere kvarandre sine tekstar eller bidrag 
under leiing av modulansvarleg (2-4 timar). Her skal kvaliteten på bidraget analyserast med omsyn til 
innretning, formidlings-kvalitet, faginnhald og målgruppe. Bidraga skal vidare studerast i lys av forskaren sitt 
val av strategi, medium og moglege utfordringar ved faktisk publisering eller formidling . 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

Det er obligatorisk oppmøte til all undervising i emnet. 

Vurderingsformer I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 
• Godkjent innlevert utkast til medie-bidrag, som kronikkutkast. 
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• Godkjent frammøte på førelesningar og diskusjon av mediebidrag. 

 

Karakterskala Bestått/ikkje bestått 

Vurderingssemester Haust eller vår 

Litteraturliste Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering Emnet skal evaluerast saman med ph.d.-programmet kvart femte år. 

Programansvarleg Forskningsutvalget (FU) har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Kontaktinformasjon phd@jur.uib.no 
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PHDJUR906 Rolleforståing og prosjektutvikling 
 

 

Emnekode PHDJUR906 
Namn på emnet 
(nynorsk) 

Rolleforståing og prosjektutvikling 

Namn på emnet 
(bokmål)  

Rolleforståelse og prosjektutvikling 

Namn på emnet 
(engelsk) 

Role understanding and project development 

Studiepoeng 3 
Studienivå Ph.d. 
Undervisningsspråk Norsk, engelsk ved behov 
Undervisningssemester Haust eller vår 
Mål og innhald Mål: 

Emnet har som mål å gi ph.d.-kandidatane erfaring med å presentere sitt eige forskingsprosjekt i vitskaplege 
fora, og motta kritisk tilbakemelding på arbeidet sitt. Ph.d.-kandidatane skal også diskutere og gje kritisk 
tilbakemelding på andre sitt arbeid.  
 
Innhald: 
Emnet omfattar  

• å legge fram prosjektet i ei forskergruppe eller internasjonalt (nordisk) fagmiljø. 
Prosjektpresentasjonen bør finne stad i løpet av det fyrste året og fagmiljøet må møte bestemte 
kvalitetskriterier.  

• å delta og presentere eige prosjekt på to David Doublet-seminar. David Doublet-seminaret er eit 
todagars seminar som vert arrangert med 1 – 1,5 års mellomrom. Deltakarane er ph.d-kandidatar 
og forskerlinjestudentar ved Det juridiske fakultet, UiB.   

• å delta ein gong på det nasjonale doktorandseminaret (DNDS). DNDS vert arrangert kvar haust, 
og er eit felles seminar for ph.d.-kandidatar frå dei juridiske fakulteta ved UiB, UiT og UiO. 

 
 

Læringsutbytte Ved avslutta emne skal ph.d.-kandidaten ha erfaring med og kompetanse til å gje konstruktiv og kritisk 
tilbakemelding på andre sine faglege arbeid, både skriftleg og munnleg. Ph.d.-kandidaten skal også kunne 
kritisk vurdere andre sine oppfatningar, og delta i kompleks juridisk og vitskapleg diskusjon. Ph.d.-kandidaten 
skal også ha erfaring med å utvikle og styre forskingsprosjekt.  
 
 

Krav til forkunnskapar Ingen 
Krav til studierett Opptak til ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet. 

Arbeids- og 

undervisningsformer 
 

 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

• Prosjektframlegg for forskargruppe eller internasjonalt (nordisk) fagmiljø 
• Deltaking og presentasjon på to David Doublet-seminar 
• Deltaking på det nasjonale doktorandseminaret (DNDS) éin gong 
 
Ph.d.-kandidatar som har deltatt på David Doublet-seminaret som studentar på Forskarlinja får ikkje fritak 
frå å måtte delta to gonger på ph.d.-programmet. 

Vurderingsformer Det er ikkje eksamen i emnet. 

Karakterskala Bestått/ikkje bestått 

Vurderingssemester Haust eller vår 

Litteraturliste  

Emneevaluering Emnet skal evaluerast saman med ph.d.-programmet kvart femte år. 

Programansvarleg Forskningsutvalget (FU) har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på 
studieprogrammet og alle emna der. 

Kontaktinformasjon phd@jur.uib.no 
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